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12490002 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

คําสําคัญ : ราน Smile Dog Grooming & Spa / ธุรกิจอาบน้ําตัดแตงขน และสปาสุนัข 

กกกกกกกกกมลชนก เบญจภุมริน : แผนธุรกิจราน Smile Dog Grooming & Spa อาจารยท่ีปรึกษา: 

อาจารย ดร. เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต. 83 หนา. 

 

บทสรุปผูบริหาร 

กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa ประกอบธุรกิจเสริมสวย และสปาสุขภาพสุนัข โดย

ราน Smile Dog Grooming & Spa จะเร่ิมดําเนินการในเดือนเมษายน 2553 เนนการใหบริการดาน

ความงาม ความสะอาด และสุขภาพอนามัยของสุนัข มีความแตกตางจากราน Grooming ท่ัวไปอยาง

เห็นไดชัด คือ การทําสปาสุนัข สรางความเปนผูนําในการเปนรานสปาสุนัขแหงแรกจังหวัด

สมุทรสงคราม มีมาตรฐานและคุณภาพ ภายใตการวางแผนกลยุทธทางการตลาด  มีการปรับกลยุทธ

ตามสภาพแวดลอมเพื่อสรางความพึงใจใหกับลูกคา เหนือกวาคูแขงขันรายเดิมและรายใหม 

 กกกกกกกกแนวคิดในการกอตั้งราน Smile Dog Grooming & Spa เนื่องจากปจจุบันประชาชนหัน

มาเล้ียงสุนัขและใสใจดูแลมากข้ึน แตภายใตภาระการงาน เจาของสุนัขไมมีเวลาดูแลสุขภาพและ

ความงามของสุนัขดวยตัวเอง ทําใหธุรกิจ Grooming เปนหนึ่งในธุรกิจท่ีเติบโต ทําใหธุรกิจมี

โอกาสประสบความสําเร็จได 

กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายหลักของรานจะเปนกลุมผูเล้ียงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส สุนัขพันธุ

ตางประเทศท่ีดูแลยาก มีความตองการใชบริการกรูมม่ิง และสปา มีรายไดและฐานะด ี
กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa แบงเปน 3 แผนกใหญ คือ แผนกอาบน้ําตัดแตงขน

สุนัข แผนกสปาสุนัข และแผนกรานคา โดยราคาของการใหบริการแตกตางกันข้ึนอยูกับ Package 

ขนาดของสุนัข ความยากงายในการทําความสะอาด และตัดแตงขน สวนราคาของผลิตภัณฑ มี

หลายราคาข้ึนอยูกับตรายี่หอ และคุณภาพ 

กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa เร่ิมกิจการดวยเงิน 2.4 ลานบาท โดยการระดมทุน 

การวิเคราะหพบวาคืนทุนภายใน 3 ป 9 เดือน มีผลตอบแทน 23% และมูลคาปจจุบันสุทธิ 

1,472,071.72บาท 

 

______________________________________________________________________________ 

คณะวิทยาการจัดการ      มหาวิทยาลัยศิลปากร                         ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา ………………………………………… 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา …………………………………. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

กกกกกกกกแผนธุรกิจฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทาน    โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อาจารยจิตพนธ ชุมเกตุ  และอาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา    ผูซ่ึงเสียสละ

เวลาอันมีคา   ในการใหคําปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการจัดทําและขอคิดเห็นพรอมท้ังความรูใน

เร่ืองการทําแผนธุรกิจ      ตลอดจนไดกรุณาตรวจสอบแกไขแผนธุรกิจใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งข้ึน

ดวยความเอาใจใสอยางดีตลอดมา     รวมถึงอาจารยณฐวัฒน ปลันธนานนท ประธานกรรมการสอบ

สัมมนาปญหาทางธุรกิจ  อาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี กรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ท่ีไดให

คําแนะนํา  ขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหแผนธุรกิจนี้มีความสมบูรณ และถูกตองยิ่งข้ึนไปอีก ผูเขียนใคร

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางยิ่ง 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ    คุณจันจิรา     ดีสนั่น    เจาของรานกรูมม่ิง     Doggie  Doo    จังหวัด

สมุทรสงคราม ท่ีใหขอมูลในการจัดตั้งธุรกิจรานเสริมสวยสุนัขและแนวคิดในการทําแบบสอบถาม 
กกกกกกกกนอกจากนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ท่ีผูเขียน

ไดศึกษาอยู    ณ.   ท่ีนี้    และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแก

ผูเขียนมาโดยตลอด 
กกกกกกกกสุดทายนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา แผนธุรกิจฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกผูสนใจ 

และหากมีขอผิดพลาดประการใดในการจัดทําแผนธุรกิจฉบับนี้ ผูเขียนขออภัยมา ณ. ท่ีนี้ 
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa ประกอบธุรกิจเสริมสวย และสปาสุขภาพสุนัข 

สถานท่ีตั้ง 163 ต. แมกลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000  

กกกกกกกกแนวคิดในการกอตั้งราน Smile Dog Grooming & Spa เนื่องจากปจจุบันประชาชนหัน

มาเล้ียงสุนัขและใสใจดูแลมากข้ึน แตภายใตภาระการงาน เจาของสุนัขไมมีเวลาดูแลสุขภาพและ

ความงามของสุนัขดวยตัวเอง ทําใหธุรกิจ Grooming เปนหนึ่งในธุรกิจท่ีเติบโต ทําใหธุรกิจมี

โอกาสประสบความสําเร็จได 

กกกกกกกกโดยราน Smile Dog Grooming & Spa จะเร่ิมดําเนินการในเดือนเมษายน 2553 เนนการ

ใหบริการดานความงาม ความสะอาด และสุขภาพอนามัยของสุนัข ราน  Smile Dog Grooming & 

Spa  มีความแตกตางจากราน Grooming ท่ัวไปอยางเห็นไดชัด คือ การทําสปาสุนัข สรางความเปน

ผูนําในการเปนรานสปาสุนัขแหงแรกจังหวัดสมุทรสงคราม มีมาตรฐานและคุณภาพ ภายใตการ

วางแผนกลยุทธทางการตลาด มีการปรับกลยุทธตามสภาพแวดลอมเพื่อสรางความพึงใจใหกับ

ลูกคา เหนือกวาคูแขงขันรายเดิม และคูแขงขันรายใหม 

กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa แบงเปน 3 แผนกใหญ คือ แผนกอาบน้ําตัดแตงขน

สุนัข ( Grooming) แผนกทําสปาสุนัข และแผนกรานคา โดยราคาของการใหบริการแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับขนาดของสุนัข ความยากงายในการทําความสะอาด ตัดแตงขน สวนราคาของผลิตภัณฑ มี

หลายราคาข้ึนอยูกับตรายี่หอ และคุณภาพ 

กกกกกกกกสภาวะตลาดธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด เนื่องจาก พฤติกรรม

ผูเล้ียงสุนัขเปล่ียนไปนิยมเล้ียงสุนัขเหมือนลูกและตองการใหดูด ีจึงทําใหธุรกิจเสริมสวยสุนัขใน

อนาคตคาดการณวาจะมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกป 

กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายหลักของรานจะเปนกลุมผูเล้ียงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส เปนกลุมผู

เล้ียงสุนัขพันธตางประเทศท่ีดูแลยาก ราคาแพง มีความตองการใชบริการกรูมม่ิง และสปา มีรายได

และฐานะดี ท่ีอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม 

กกกกกกกก 

 



2 

กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa เร่ิมกิจการดวยเงิน 2.4 ลานบาท โดยการระดมทุน

จากนางสาวกมลชนก เบญจภุมริน นางพัชรินทร เบญจภุมริน และนางสาวกมลรัตน เบญจภุมริน 

การวิเคราะหพบวาคืนทุนภายใน 3 ป 9 เดือน มีผลตอบแทน 23% และมูลคาปจจุบันสุทธิ 

1,472,071.72บาท ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีนาสนใจท่ีจะลุงทุน เนื่องจากขอมูลเศรษฐกิจธุรกิจกรูมม่ิง ใน

ปจจุบันสามารถทํารายไดสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทําใหเห็นชองทางในการสรางรายได

ท่ีดี 
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บทที ่2 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

เปนการนําเสนอแผนธุรกิจนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

กกกกกกกก1. เพื่อการสนับสนุนวงเงินในการดําเนินกิจการ 

กกกกกกกก2. เพื่ออธิบายถึงแนวความคิดในการทําธุรกิจตลอดจนข้ันตอนตาง  ๆ

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.) อธิบายแนวคิดและโอกาสในการทําธุรกิจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.) อธิบายข้ันตอนการทํางานในข้ันตอนตางๆในการดําเนินธุรกิจ 

กกกกกกกกกกกกกกกกเสริมสวย สุนัข 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.) เพื่อชวยลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ     โดยผานการประเมินผล 

กกกกกกกกกกกกกกกกในทุกข้ันตอนการดําเนินงานและมีแผนฉุกเฉิน เพื่อชวยลดความเส่ียงทาง 

กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกธุรกิจท่ีไมสามารถควบคุมได 
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บทที ่3 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

กกกกกกกกในอดีตการเล้ียงสัตวเปนเพียงแคเพื่อคลายเหงา หรือเพื่อใชสําหรับทํากิจกรรมตางๆ แต

ปจจุบันสัตวเล้ียงถูกปรับเปล่ียนสถานะจากเพียงแคเพื่อนคลายเหงากลายเปน “ส่ิงมีคา” ทาง

ความรูสึก ผูเล้ียงเกิดความรักความผูกพันตอสัตวเล้ียง นําไปสูการดูแลเอาใจใสอยางดี ไมวาจะเปน

เร่ืองอาหารการกิน สุขภาพอนามัย เส้ือผาเคร่ืองประดับ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กกกกกกกก“สุนัข” จัดวาเปนสัตวเล้ียงท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ดวยเอกลักษณแสนซนเฉพาะตัว 

กับความซ่ือสัตยท่ีมีตอผูเปนนายของตัวเอง จึงทําใหผูนิยมเล้ียงสัตวท้ังหลายตางเทใจเลือกใหเจา

ตูบส่ีขาเปนเพื่อนรักสัตวเล้ียงคูใจกันอยางเปนเอกฉันท 

กกกกกกกกจากความนิยมสูงสุด พรอมท้ังความรักท่ีมอบใหกับเพื่อนรักสัตวเล้ียงนั้น จึงทําให

เจาของพรอมท่ีจะดูแลคูหูของเขาเปนอยางดี ท้ังๆท่ีรูดีวาเลาของการดูแลสัตวเล้ียงเหลานั้นตาง

วุนวายและหายไปกับความยุงเหยิงของเวลาทํางาน ดังนั้นหากมีผูไววางใจได เขามาเปนผูชวยดูแล

เจาสุนัขตัวโปรด เจาของเหลานี้จึงพรอมจะเปนผูใชบริการและมอบความไววางใจใหกับมืออาชีพ 

กกกกกกกกดวยเหตุนี้ “กรูมม่ิง” หรือธุรกิจเสริมสวยสุนัขจึงเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนทามกลาง

ความตองการใชบริการของเจาของท่ีไมมีเวลาดูแลสุขภาพความงามสุนัขดวยตัวเอง ดวยบริการท่ี

ครอบคลุมท้ังเร่ืองการตัดแตงขน , การอาบน้ําทําความสะอาดรางกาย ซ่ึงจะเปนผูชวยคนสําคัญท่ี

พรอมทําใหเพื่อนส่ีขาของคุณมีหนาตาท่ีสดช่ืนสวยงามอยูเสมอ 

กกกกกกกกปจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุนัขเปนชองทางสรางรายไดเปนอยางดี รวมถึง “สปา

สุนัข”ธุรกิจบริการดูแลสุนัขท่ีแตกตางจากรานบริการรับอาบน้ํา-ตัดขนสุนัขท่ีมีอยูท่ัวไป ตรงท่ีเพิ่ม

ข้ันตอนการนวดใหกับสุนัขท่ีเขามาใชบริการดวย บริการสุนัขแบบครบวงจร ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับสุนัข

เปนหนึ่งในหลากหลายธุรกิจท่ีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเลือกทําไดไมยากนัก ไมวา

จะเปน ธุรกิจอาหาร ขนมขบเค้ียว ธุรกิจบริการตัดแตงขน อาบน้ํา  สินคาเคร่ืองใชตางๆ รวมท้ังการ

ขายสุนัข และอ่ืนๆ  ท่ีอาจจะเกิดจากความตองการท่ีจะดูแลใหท้ังสุนัขและเจาของมีความสุข เชน 

สปา โรงแรม เปนตน (กรูมม่ิง ธุรกิจเสริมสวยสุนัขฯ  2552 ) 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกในบรรดาธุรกิจท่ีเกิดข้ึนมากมาย ธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเล้ียงถูกยกใหเปนหนึ่งในธุรกิจท่ียัง

มีอนาคตสดใส อัตราขยายตัวมีอยูอยางตอเนื่อง อีกท้ังตลาดยังคงเปดกวาง อันเนื่องมาจาก

พฤติกรรมการเล้ียงสัตวเล้ียงของมนุษยท่ีเพิ่มมากข้ึนจากผลการ สํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทยท่ีเคย

ทําไว พบวาธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับสัตวเล้ียงมีมูลคาทางการตลาดประมาณ 4,388 ลานบาทตอป ซ่ึง

แนนอนวาตัวเลขดังกลาวไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี แตจะมีแนวโนมเติบโตข้ึนเร่ือยๆตราบเทาท่ีสัตวเล้ียง

ยังเปนท่ีตองการของคนเรา 

ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1 แสดงรายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

 

ประวตัิเจ้าของกจิการ 

กกกกกกกก1. นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณการทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกป 2552 ฝกงานท่ีบริษัท ทิตาราม คอลซัลแตนท จํากัด ฝายการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกบริหารและการตลาด แผนกการตลาด 

 

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ 

1 การวางแผนรูปแบบของกิจการ 6 สัปดาห 1 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2552 

2 การเลือกทําเลที่ต้ัง 6 สัปดาห 16 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2552 

3 การจัดหาเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบ 8 สัปดาห 1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2552 

4 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 8 สัปดาห 19 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2552 

5 การสรรหาและเลือกSupplier  

ผลิตภัณฑสําหรับสุนัข.ในการขาย 

6 สัปดาห 23 พฤศจิกายน 2552 – 4 มกราคม 2553 

6 การจัดเตรียมความพรอมสถานที่ 10 สัปดาห 5 มกราคม - 9 มีนาคม 2553 

7 การประชาสัมพันธกิจการ 4 สัปดาห 3 มีนาคม - 31 มีนาคม 2553 

8 การเปดกิจการ - 1 เมษายน 2553 

 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 40 สัปดาห  
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บทที ่4 

ลกัษณะการบริการ 

ชนิดของการบริการ  

กกกกกกกก1. บริการอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข 

กกกกกกกก2. บริการทําสปาสุนัข 

กกกกกกกก3. บริการรานคาขายสินคาเกี่ยวกับสุนัข 

ลกัษณะของบริการ 

กกกกกกกกแผนกกรูมม่ิงและสปาคิดอัตราคาบริการ แบงการออกเปน 2 ประเภท คือ 

ตารางท่ี 2 อัตราคาบริการแบบคิดคาบริการปกติ 

รายการ ราคา(บาท) 

1. อาบน้ํา + ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู 300 – 500 

2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดห ู 150 – 300 

3. ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู 200 – 400 

4. กําจัดเห็บ - หมัด 50 – 200 

5. Spa + นวดตัว 350 - 600 

6. Hair Treatment 100 – 200 

7. Hot Oil 250 – 500 

8. Spa + ลูกประคบ 350 - 600 
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ตารางท่ี 3 อัตราคาบริการแบบ Promotion Set 

 

รายการ 

S 

1 - 5 

kg. 

M 

6 -10 

kg. 

L 

11–20 kg. 

ขึน้ไป 

1. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + ตัดแตงขน + Spa + นวดตัว  550 810 990 

2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + นวดตัว  450 650 800 

3. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดห ู+ Hair Treatment  250 350 450 

4. ตัดแตงขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู + Hot Oil 450 650 800 

5. อาบน้ํา + กําจัดเห็บ – หมัด +  Spa + ลูกประคบ 450 650 990 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1แสดงโลโกราน 
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บทที ่5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

กกกกกกกกระยะ 2-3 ปท่ีผานมา ธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด ท้ัง

เพาะพันธุสุนัข อาหารสุนัขท่ีมีการนําเขาแบรนดใหมๆ จากตางประเทศ  และงานบริการอาบน้ําตัด

แตงขนสุนัขหรือกรูมม่ิง และสปาสุนัข ซ่ึงธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขมีแนวโนมไปไดดี โดยเฉพาะธุรกิจตัด

แตงขน (Grooming) เพราะพฤติกรรมผูเล้ียงสุนัขเปล่ียนไปนิยมเล้ียงสุนัขเหมือนลูกและตองการให

ดูด ีถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังการนิยมเล้ียงสุนัขพันธุเล็กมากกวาพันธุใหญซ่ึงพันธุเล็กตองพาไป

อาบน้ําและตัดขนบอยๆ จึงคาดวารานตัดแตงขนจะหันมาใหความสําคัญกับสุนัขพันธุเล็กมากข้ึน 

ตั้งแตป 2548 เพราะการเล้ียงสุนัขพันธุใหญตองใชพื้นท่ีเยอะ ตองพาไปเดินเลน  คาใชจายเร่ือง

อาหารการกินก็สูงกวา ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลตอราคาน้ํามันแพงจําเปนตองประหยัด

คาใชจายมากข้ึน นอกจากนั้นผูเล้ียงยังรูสึกใกลชิดกับพันธุเล็กมากกวาพันธุใหญ เพราะนิสัยชอบ

เอาใจ เช่ือวาจะมีผูหันมาเล้ียงสุนัขมากข้ึน เพราะสุนัขเปนส่ิงท่ีผูกพันกับคนไทยมาตลอด  

นอกจากนี้สัตวเล้ียงกลายเปนความบันเทิงราคาถูก และเปนการพักผอน สงผลตอการเล้ียงดูสุนัขท่ีดี

ข้ึน และจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน  เพราะไดรับขาวสารความรูเกี่ยวสุนัขมากข้ึน ทําใหผูประกอบการ

ธุรกิจสุนัขเอาแนวคิดการทําสปาคน มาประยุกตเปนสปาสุนัข ซ่ึงไดรับความนิยมจากคนรักสุนัข ท่ี

หวงใยและตองการดูแลรักษาสุขภาพของสุนัข เปนธุรกิจใหมท่ีเติบโตอยางมากแมจะสวนกระแส

กับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน (อนุพันธ บุญช่ืน 2550:1-2) 

 



9 

5.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

กกกกกกกกการแบงสวนตลาดของกิจการจะพิจารณาโดยมุงหวัง สวนแบงทางการตลาด แตเปน

ตลาดท่ียังไมเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี ยังไมมีคูแขงขันรายใดสามารถครองสวนแบงทางการตลาดได

เลย เนื่องจากธุรกิจสปาสุนัขเปนธุรกิจใหมในจังหวัดสมุทรสงคราม  ภายใตตลาดท่ียังไมมีการ

แขงขันรุนแรงมากนัก เนื่องจากคูแขงขันเปนธุรกิจขนาดยอม จึงพยายามแบงเปนสวนๆซ่ึงในแตละ

สวนจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในแตละสวนตลาดท่ีแบงยอมมีความตองการ

สินคา การบริการ และสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน กิจการจึงตองจัดสินคา บริการ 

สถานท่ี และสวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดขอไดเปรียบ

และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี โดยใชเกณฑการแบงสวน คือ 

กกกกกกกกเกณฑดานประชากรศาสตร จะเปนประชาชนท่ัวไป ไมกําหนดเพศและอาชีพ มีรายได

ตอเดือนคอนขางสูง ฐานะดี เล้ียงสุนัข และสนใจในบริการทํากรูมม่ิง และสปาสุนัข 

กกกกกกกกเกณฑดานภูมิศาสตร เปนประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสงครามท้ังหมด 

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดเล็ก มีเพียง 3 อําเภอเทานั้น 

กกกกกกกกเกณฑดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ประชากรสวนใหญนิยมเล้ียงสุนัขเปนเพื่อน หรือไว

เฝาบาน สุนัขเปนสวนหนึ่งของครอบครัว นิยมเล้ียงสุนัขพันธุเล็ก และขนาดกลาง 

กกกกกกกกเกณฑดานพฤติกรรมศาสตร ในดานของการใชบริการใหความสําคัญในเร่ืองความ

สะดวกสบาย สะอาด ความเปนกันเอง และราคายอมเยา สวนในดานสินคาเนนคุณภาพเปรียบเทียบ

ความเหมาะสมกับราคา  

5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

กกกกกกกกสําหรับแนวโนมธุรกิจตัดแตงขนสุนัข มีผูประกอบการท่ีสนใจมาเรียนมากสงผลให

โรงเรียนเติบโตไปดวย เนื่องจากรูปแบบและลักษณะธุรกิจการบริการเขากับนิสัยใจคอคนไทย และ

ยังเปนธุรกิจท่ีทํากําไรไดสูง ตางจากธุรกิจเพ็ทชอป  การบริการของคลีนิค และเพ็ทชอป มักจะเพิ่ม

บริการตัดแตงขน ทําใหท่ีผานมาสวนใหญธุรกิจตัดแตงขนไมคอยเปนรานเดี่ยวๆ แตเช่ือวาในป 

2552 เปนตนมาจะถูกแยกออก และตอไปจะมีเร่ืองแบรนดดวย มีการแยกความแตกตางแตละพันธุ  

แตการแขงขัน คาดวาจะไมเปล่ียนแปลงจากเดิม  และจะไมเนนแขงขันในเร่ืองราคาแตเนนเร่ือง

บริการมากกวา (การุณ ชัยวงศโรจน 2549: 1) 

กกกกกกกกการเติบโตของธุรกิจสปาสุนัขป 2549 เติบโต 15-20% ซ่ึงถือวาเปนการเติบโตท่ีมาก 

สําหรับการเติบโตในอนาคตคาดการณวาจะมีแนวโนมการขยายตัวทุกๆป เนื่องจากปจจุบันผูเล้ียง

สุนัขบางคนเล้ียงสุนัขโดยใหกินแตอาหารดีๆ แตบางคร้ังส่ิงเหลานี้กลับไปทําใหสุนัขเกิดปญหาใน

เร่ืองของสุขภาพแทน การท่ีสัตวแพทยตองการนําสปาสุนัขไปเปนแพทยทางเลือกใหกับผูมาใช
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บริการ แตการทําธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขก็ยังคงมีปญหาเร่ืองของทําเลท่ีตั้ง เพราะหากสงกล่ินออกมา

จะตองยายออกจากสถานท่ีดังกลาวทันที อยางไรก็ดียังมีกลุมผูประกอบการใหมท่ีตองการเขาไปทํา

ธุรกิจสปาสุนัขอีกเปนจํานวนมาก ( อนุพันธ บุญช่ืน 2550:1) 

5.4 กลุ่มตลาดเป้าหมาย 

กกกกกกกกใชเกณฑการแบงสวนตลาดดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร รูปแบบการดําเนินชีวิต 

และพฤติกรรมศาสตรเปนเกณฑการเลือกตลาดเปาหมาย โดยมีตลาดเปาหมายหลัก และเปาหมาย

รอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. กลุมประชากรท่ีเล้ียงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะกับความสวยงาม

ของสุนัขท่ีเล้ียง เปนกลุมผูเล้ียงสุนัขพันธตางประเทศท่ีดูแลยาก ราคาแพง เปนผูท่ีไมคอยมีเวลาใน

การพาสุนัขไปรานเสริมสวย มีอายุตั้งแต 20-35 ป   มีรายไดตั้งแต 1 0,000 บาทข้ึนไปตอเดือน หรือ

มีฐานะทางการเงินดี  

กกกกกกกกกกกกกกกก2. กลุมผูเล้ียงสุนัขท่ียังไมเคยใชบริการเสริมความงามสุนัข แตมีความตอง 

การดูแลสุนัขรูปแบบใหม อยางการทําสปาเพื่อสุขภาพของสุนัขทางออม  นอกจากนี้ในกลุมเด็ก 

หรือวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ ท่ีตองการเล้ียงลูกสุนัขไวเปนเพื่อนเลน และตองการผูชวยในการดูแล

สุนัข เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาในการเล้ียงดู นอกจากนี้ยังสะอาดปลอดภัยจากโรคตางๆ

ท่ีสามารถติดตอผานผูเล้ียง 

5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

กกกกกกกกสําหรับบุคคลท่ีรักสุนัข ตองการเล้ียงสุนัขไวเปนเพื่อน มีการเล้ียงดูแลเอาใจใสเปน

อยางดี เปนสุนัขพันธุตางประเทศ มีราคาแพง ตองการใชบริการดานความสวยงาม และรักษา

สุขภาพอนามัยสุนัข เพราะสุนัขเปนเหมือนสมาชิกภายในครอบครัว โดยเนนกลุมคนอาชีพทํา

เรือประมง และทําสวนผลไมเปนหลัก เนื่องจากมีฐานะทางการเงินดี และบานสวนใหญเล้ียงสุนัข

พันธุตางประเทศ ท่ีมีราคาแพง มีความตองการเล้ียงสุนัข แตไมมีเวลาในการดูแล จึงไมสามารถดูแล

ดานความสะอาด และการเสริมสวยไดดีเทารานอาบน้ํา ตัดแตงขน และสปา 

5.6 การวเิคราะห์สภาพการแข่งขัน Five Forces 

กกกกกกกก1) การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันรายเดิมในธุรกจิ 

กกกกกกกกกกกกกกกกในจังหวัดสมุทรสงคราม มีธุรกิจรานอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัข คลินิกและ

รานขายอาหารสัตว ซ่ึงมักมีบริการอาบน้ํา ตัดแตงขนอยูดวย อยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนธุรกิจขนาด

ยอมเชนเดียวกับราน Smile Dog Grooming and Spa และเนื่องจากรานใหบริการท้ังอาบน้ํา ตัดแตง

ขนสุนัข ทําสปาสุนัข และขายผลิตภัณฑตางๆเกี่ยวกับสุนัข ซ่ึงมีความเหมือนกับธุรกิจเดิม ท่ีมี ราน  

Smile Dog Grooming and Spa จึงตองสรางความแตกตางในดานราคาท่ีถูกกวา หรือราคาท่ี
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เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มีความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ ไมวาจะเปน ผลิตภัณฑอาหาร

หลัก อาห ารเสริม เส้ือผารูปแบบตางๆ อุปกรณการเล้ียงดู เปนตน และท่ีสําคัญสินคาทุกช้ินตองมี

คุณภาพท่ีลูกคาไววางใจ แตในดานการบริการนั้นธุรกิจราน Smile Dog Grooming and Spa มีความ

โดดเดน และเปนท่ีหนึ่งในดานการเปดบริการธุรกิจสปาสุนัข ซ่ึงไมมีรานใดในจังหวัด

สมุทรสงคราม  มีบุคลากรท่ีใหบริการเปนผูมีความรูเกี่ยวกับสุนัขเปนอยางดี และยังมีประสบการณ

เร่ืองการดูแลสุขภาพจิตสุนัขเปนอยางดี ทําใหหลังจากการใชบริการ นอกจากสุนัขของผูบริโภค จะ

ดูสวยงาม ยังอารมณดี และดูมีความสุขดวย ทางรานมีอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สะอาด และ

ปลอดภัย นอกจากนี้การประชาสัมพันธ และการสงเสริมทางการตลาดท่ีดี ยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีนํา

ความสําเร็จมาสูธุรกิจ เนื่องจากการทําการประชาสัมพันธท่ีดีจะทําใหธุรกิจเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย ดึงดูดความสนใจของลูกคาใหนําสุนัขตัวโปรดมาใชบริการ เพราะเช่ือม่ันในบริการท่ีดี มี

คุณภาพ และสามารถทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีก 

กกกกกกกก2) การวเิคราะห์คู่แข่งขันรายใหม่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกเนื่องจากแนวโนมธุรกิจสปาสุนัข จะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมี

โอกาสท่ีจะเกิดคูแขงขันรายใหมอยูตลอดเวลา การปองกัน หรือตอบโตเปนไปไดยาก ดังนั้น ธุรกิจ

ราน Smile Dog Grooming and Spa จึงตองมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดท่ีดี มีการปรับเปล่ียน

สินคาและการใหบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยมีการพัฒนา และรักษามาตรฐาน

คุณภาพ มีการเพิ่มโปรโมช่ันท้ังสินคา และการบริการ ใหลูกคามีความพึงพอใจ ตอธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง เกิดความจงรักภักดี ( Loyalty) ตอธุรกิจจนมีการซ้ือ และใชบริการซํ้า  เพื่อไมใหคูแขงขัน

รายใหมแทรกแซงสวนแบงทางการตลาด  

กกกกกกกก3) การวเิคราะห์ธุรกจิทีส่ามารถทดแทนได้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจรานคาท่ีสามารถทดแทนท่ีเปนคูแขงสําคัญของธุรกิจราน Smile Dog 

Grooming and Spa เปนพวกรานอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัขท่ัวไป คลินิกท่ีมีบริการดานนี้เสริม และ

พวกรานขายอาหารและผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตวเล้ียง นอกจากนี้ยังมีรานคารายยอยท่ีขายผลิตภัณฑ 

และอาหารสุนัขโดยเฉพาะตามตลาดนัด ทําใหรานคาเหลานี้สามารถเขาถึงลูกคาท่ัวไปไดดีกวา แต

บริการดานการทําสปาสุนัขยังไมมีธุรกิจใดสามารถทดแทนได แตในอนาคตอาจมีธุรกิจในลักษณะ

เดียวกันกอตัวข้ึน และเปนธุรกิจท่ีสามารถทดแทนได จึงตองสรางความเขมแข็งดานกลยุทธให

ธุรกิจแตกตางและโดดเดน ยากตอการลอกเลียนได 

กกกกกกกก4) การวเิคราะห์อาํนาจต่อรองของลูกค้า 

กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจราน   Smile Dog Grooming and Spa เนนการทําสปาสุนัขเปนหลัก 

ซ่ึงเปนการใหบริการซ่ึงยังไมเคยมีมากอนในจังหวัดสมุทรสงคราม เปนธุรกิจท่ีใหม ทําใหสราง
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ความดึงดูดความสนใจกับลูกคาท่ีตองการนําสุนัขมาใชบริการ โดยท่ีธุรกิจใชเคร่ืองมือทาง

การตลาดในการสรางขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ มุงตอบสนองความตองการของลูกคา โดย

การสรางคุณภาพดานตางๆ ไมวาจะเปน สินคา การบริการ และบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ 

เขาใจ และ รักสุนัข มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความปลอดภัยตอสุนัขของลูกคา ทําใหเปนบริการท่ีดี 

โดยส่ิงเหลานี้ชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคา ดวยมาตรฐานท่ีลูกคาม่ันใจ ไวใจนําสุนัขตัว

โปรดมาใชบริการ เปนการชวยสรางภาพลักษณท่ีดีตอธุรกิจ ทําใหสามารถมีอํานาจในการตอรอง

ของธุรกิจใหสูงข้ึน โดยยังคงมุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก 

กกกกกกกก5) การวเิคราะห์อาํนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ 

กกกกกกกกกกกกกกกกในดานของการใหบริการดานรานคาท่ีขายผลิตภัณฑของสุนัขนั้น      จําเปน 

ตองมีซัพพลายเออรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีธุรกิจตองการ เพื่อเพิ่มคุณคาและภาพพจนท่ีดีของ

ธุรกิจ มีความหลากหลายในตรายี่หอ และชนิดของผลิตภัณฑ เลือกสรรผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และ

ราคาในระดับตางๆ ใหเหมาะสมกัน เพื่อครอบคลุมความตองการของผูบริโภค โดยการเลือกซัพ

พลายเออร ควรเลือกท่ีลูกคาสวนใหญใหความไววางใจ หรือซ้ือเปนประจํา เปนผลิตภัณฑจากแบ

รนดดังท่ีติดตลาด โดยจะทําใหมีอํานาจในการตอรองของซัพพลายเออรสูงกวา ในทางกลับกัน ใน

ปจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขเพิ่มมากข้ึน ทําใหซัพพลายเออรในการผลิตผลิตภัณฑของสุนัขเพิ่มข้ึน

ตาม หากมีจํานวนซัพพลายเออรท่ีมาก และมีคุณภาพใกลเคียงกัน ธุรกิจสามารถเลือกซัพพลายเออร

ได ทําใหซัพพลายเออรมีความตองการท่ีจะขาย ซ่ึงจะทําใหธุรกิจมีอํานาจในการตอรองท่ีลูงกวา 

5.7 คู่แข่งขัน 

กกกกกกกกธุรกิจสปาสุนัขยังไมมีรานสปารานใดในจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงถือวาธุรกิจราน  

Smile Dog Grooming and Spa เปนธุรกิจใหม จึงมีความโดดเดนในดานการสรางความแตกตาง 

เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหมในจังหวัด ไมมีคูแขงขันรายใดสามารถดึงดูดความสนใจลูกคาท่ีมีตอธุรกิจ  

เปนขอไดเปรียบทางธุกิจ แตมีความเส่ียงในดานการแบงสวนตลาด คูแขงขันรายเดิมท่ีเปนผู

ใหบริการดานอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัข คลินิกรักษาสัตว และรานขายอาหารสัตว โดยสวนใหญเปน

ธุรกิจขนาดยอม และมีมากในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 
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5.8 การเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบคูแขงขัน 

การเปรียบเทียบ ธุรกิจรานเรา รานสมบูรณ ราน Doggy Doo 
ดานสินคา 
และบริการ 

 
 

1. สินคาเกี่ยวกับสุนัขมี

ความหลากหลาย 

2. บริการอาบน้ํา ตัดแตง

ขนสุนัข 

3. บริการทําสปาสุนัข 

 

1. สินคาเกี่ยวกับ

สุนัขปานกลาง 

2. บริการอาบน้ํา ตัด

แตงขนสุนัข 

1. สินคาเกี่ยวกับสุนัข

นอย 

2. บริการอาบน้ํา ตัด

แตงขนสุนัข 

ดานราคา 1. ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคาและ

บริการ 

2. ราคามีความ

หลากหลายตามลักษณะ

และคุณภาพของสินคา 

 

1. ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา

และบริการ 

 

1. ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพการบริการ แต

ราคาของสินคาภายใน

รานแพง 

ดานชองทาง

การจัดจําหนาย 
1 .เปดใหบริการทุกวัน 

ยกเวนวันพุธ 

 

1. เปดใหบริการทุก

วัน ยกเวนวันเสาร 

1. เปดใหบริการทุกวัน 

ยกเวนวันอาทิตย 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

1. ในชวงแรกจะมีการ

โฆษณาประชาสัมพันธ

โดยรถวิ่งรอบเมือง และ

มีแจกใบปลิวเพื่อเขาใช

บริการคร้ังแรกมี

สวนลด 10% 

1. ไมมีการสงเสริม

การตลาด เนื่องจาก

เปนธุรกิจขนาดเล็ก 

1. ไมมีการสงเสริม

การตลาด เนื่องจาก

เจาของกิจการไมมี

ความรูดานธุรกิจ 
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5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยทางธุรกจิ หรือ SWOT Analysis 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

       ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการบริหารจัดการ 1.เจาของธุรกิจมีทักษะ ความรู

ความสามารถ ดานการบริหาร 

2. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

ความชํานาญ 

3. มีการบริหารจัดการเลือกทําเล

ท่ีตั้งราน อยูในเมือง สะดวกตอ

การเดินทาง 

4. มีการดูแลควบคุมทําความ

สะอาด ควบคุมไมใหสงกล่ิน

รบกวนนอกสถานท่ี 

1.เปนกิจการท่ีมีเจาของคนเดียว 

จึงตองมีการจางพนักงานท่ีมี

ความรู ความสามารถในการ

ทํางาน 

2. บุคลากรมีจํานวนนอย 

3. เปนธุรกิจใหมทํา เจาของ

ธุรกิจยังขาดความชํานาญใน

ธุรกิจ 

 

ดานการตลาด 1. เปนธุรกิจบริการท่ีแปลกใหม

เปนท่ีจับตามอง ทําใหสราง

ความสนใจ และดึงดูดกลุมลูกคา

ไปในตัว 

2. สินคามีคุณภาพเหมาะสมกับ

ราคา มีสินคาระดับเกรด ตาม

ความพอใจในการเลือกซ้ือ 

3. มีการสงเสริมการตลาดท่ีดี มี

การสมัครสมาชิก และมี

โปรโมช่ันพิเศษสําหรับลูกคา

ประจํา และชวงเทศกาลตางๆ 

4. สงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ

ธุรกิจ คือ เราดูแลสุนัขของคุณ 

เหมือนสุนัขของเรา  

5. ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย 

1. มีธุรกิจอาบน้ํา ตัดแตงขน

สุนัขอยูแลวจํานวนมาก 

2. สามารถมีคูแขงรายใหมเขามา

ในตลาดไดงาย 

3. ลูกคาสวนใหญใชบริการกับ

รานใกลบาน 

4. เปนธุรกิจใหม ยังขาดความ

เขาใจในบริการของลูกคาบาง

ราย 

5. คาใชจายในการทําสปา

คอนขางสูง หากรวมกับการ

อาบน้ําตัดแตง 

ขน 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการบริการ 1. บุคลากรมีความรู 

ความสามารถในการใหบริการ

ดานตางๆ 

2. ใชอุปกรณ และผลิตภัณฑท่ี

มีคุณภาพ 

3. บุคลากรมีความรัก ความ

เขาใจตอสภาพจิตใจของสุนัข 

เนื่องจากสุนัขมีภาวะเครียดไม

ตางไปจากคน 

1. เนื่องจากเปนธุรกิจใหม การ

ใหบริการชวงแรกอาจมี

เหตุขัดของ 

เชน การใหบริการไมเพียงพอตอ

ความตองการ 

2. เปนบริการท่ีฟุมเฟอย 

 

ดานการเงิน 1. มีเงินลงทุนในสวนของ

เจาของสูง เพียงพอตอการ

ดําเนินธุรกิจ 

2. ระยะเวลาคืนทุนไมนาน 

3. การระดมทุนของสมาชิกทํา

ใหไมตองกูเงิน และมเสียอัตรา

ดอกเบ้ีย 

1. ใชเงินลงทุนในธุรกิจท่ีสูง 

2. เปนการลงทุนระยะยาวทําให

ในชวงแรกขาดสภาพคลองทาง

การเงิน 

3. มีระยะเวลาการคืนทุนท่ีนาน 
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุมลูกคา 

เปาหมาย 

1. กลุมประชากรท่ีเล้ียงสุนัข

อยางเอาใจใสมาก ให

ความสําคัญกับความสวยงาม

และสุขภาพของสุนัขสวนใหญ

จะเล้ียงสุนัขสายพันธุ

ตางประเทศ ท่ีมีราคาแพง ซ่ึง

ตองมีการดูแลอยางมาก 

2. กลุมประชากรท่ีไมเคยใช

บริการ การทําสปาสุนัข 

ตองการทดลองใชบริการสุนัข

ในรูปแบบใหม ทําสปาเพื่อ

สุขภาพของสุนัขทางออม  

3. กลุมเด็ก หรือวัยรุน และ

ผูสูงอายุ ท่ีตองการเล้ียงลูก

สุนัขไวเปนเพื่อนเและตองการ

ผูชวยดูแลในเร่ืองของความ

สะอาดและสุขภาพของสุนัข 

1. เนื่องจากธุรกิจการทําสปา

เปนธุรกิจท่ีแปลกใหมใน

จังหวัด อาจทําใหลูกคายังขาด

ความม่ันใจในบริการ  

2. ลูกคามีทัศนคติเดิม คิดวา

เปนการส้ินเปลือง และไมเห็น

ถึงความจําเปนในการใช

บริการ 

3. จํากัดกลุมลูกคาท่ีมีรายได 

และฐานะคอนขางสูง 

สถานการณการแขงขัน 1. เปนธุรกิจสปาสุนัขรายแรก

ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. คูแขงขันดานการทําสปา

สุนัขทางการตลาดยังไมมี 

3. ลูกคามีการรับรูตอภาพพจน

ท่ีดีขององคกร 

4.หากตองการเปนธุรกิจท่ีได 

รับการยอมรับ จะตองมีกลยุทธ

ดานคุณภาพ ใหเหมาะสมกับ

ราคา  

1. สามารถเกิดคูแขงขันราย

ใหมไดตลอดเวลา 

2. ยากตอการควบคุมการเกิด

ใหมของคูแขงขันในการ

ดําเนินธุรกิจเดียวกัน 

3.คูแขงรายเดิมในธุรกิจกรูมม่ิง 

สุนัขมีมากราย และเปนธุรกิจท่ี

มีอยูนานแลว อาจทําใหมีลูกคา

ประจํา ยากตอการแบงสวน

การตลาด 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สังคม 1. พฤติกรรมของคนไทยโดย

ปกตินิยมเล้ียงสุนัขไวเปน

เพื่อนเลน และเฝาบาน ทําใหมี

จํานวนสุนัขเล้ียงมาก เปน

เหมือนสมาชิกในครอบครัว 

2. พฤติกรรมของคนในสังคม

ระดับสูงจะนิยมเล้ียงสุนัขพันธุ

ตางประเทศ มีราคาแพง และ

ตองไดรับการเล้ียงดูอยางด ี

1. เนื่องจากสัตวเล้ียงไมไดมี

เพียงสุนัขอยางเดียว ดังนั้น 

บางครอบครัวก็มีสัตวเล้ียง

ชนิดอ่ืนท่ีคิดวาไมลําบาก และ

ยุงยากในการเล้ียงดู เชน แมว, 

นก และ ปลา เปนตน 

2. คนในสังคมท่ัวไปจะนิยม

เล้ียงสุนัขพันธไทย หรือพันธุ

ผสม ซ่ึงไมใชพันธุแท มีการ

เล้ียงดูท่ัวไป 

กฎหมาย,ขอบังคับ 

กฎระเบียบ 

1. มีกฎหมายคุมครอง 

     - คุมครองผูบริโภค 

     - การจดทะเบียนพาณิชย 

 

1. เสียภาษีมูลคาเพิ่มในจํานวน

ท่ีคอนขางมาก 

2. การดําเนินธุรกิจตองมีการ

จัดการเร่ืองความสะอาด และ

กล่ินไมใหรบกวนภายนอก 

อาจทําใหเกิดการรองเรียนได 

เทคโนโลยี 1. มีอุปกรณ เคร่ืองมือ ท่ีทัน 

สมัยในการตัดแตงขนสุนัข 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสน 

เทศท่ีดี มีคุณภาพ รวดเร็ว และ

สะดวกตอการติดตอลูกคา 

3. มีระบบการจองการเขารับ

การบริการลวงหนา 

4. เพิ่มชองทางการส่ือสารทาง 

การตลาดดานการโฆษณาและ  

ประชาสัมพันธ โดยใชระบบ

อินเทอรเน็ตเปนส่ือระหวาง

ธุรกิจ และกลุมลูกคาเปาหมาย 

1. ตนทุนคาใชจายในเคร่ืองมือ 

อุปกรณ เทคโนโลยี และระบบ

สารสนเทศสูง 

2. อาจมีการเกิดการผิดพลาด

ของระบบตางๆได 

3. อุปกรณ และเคร่ืองในการ

ตัดแตงขนบางอยางหาซ้ือยาก 

และตองใชเวลานานในการ

ส่ังซ้ือ 



18 

ตารางท่ี 6 (ตอ) 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สภาพเศรษฐกิจ 1. สภาพเศรษฐกิจปจจุบันทํา

ใหคนเกิดภาวะเครียด จึงมีการ

หันมาเล้ียงสัตวเล้ียงเพื่อหยอน

ใจ และหาความบันเทิงจาก

สัตวเล้ียงมากกวา ท่ีจะเสียเงิน

ในการทํากิจกรรมอ่ืน 

2. จากความเครียดทําใหเกิด

โรคเครียดในกลุมคนสูงข้ึน 

การมีสัตวเล้ียง โดยเฉพาะสุนัข

ไวเปนเพื่อน จะทําใหมี

เพลิดเพลิน ลดความเครียด ทํา

ใหไมมีโรค และยังมีสุขภาพจิต

ท่ีดีอีกดวย 

1. คาใชจายในดานตางๆสูงข้ึน

ทําใหคนในบางกลุมไมกลา

เล้ียงสุนัขท่ีมีราคาแพง หรือไม

เล้ียงเนื่องจากกลัวตองเปน

ภาระ และเพิ่มคาใชจาย 

2. ราคาของสินคา และบริการ

สูงตามตนทุน 
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บทที ่6 

แผนการบริหารจัดการ 

6.1 ข้อมูลธุรกจิ 

กกกกกกกกช่ือกจิการ    Smile Dog Grooming & Spa 

กกกกกกกกทีอ่ยู่ทีต่ั้ง    163 ต.แมกลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 

กกกกกกกกรูปแบบการดําเนินการของธุรกจิ หางหุนสวน จํากัด  

 

6.2 ดําเนินงานโดย 

กกกกกกกกนางสาวกมลชนก เบญจภุมริน ตําแหนง เจาของกิจการ 

 

6.3 รายช่ือผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนสัดส่วนการถือครอง 

ตารางท่ี 7  แสดงรายนามผูรวมระดมทุน 

 

ลาํดับที ่ ผู้ร่วมทุน จํานวนเงิน คดิเป็นเปอร์เซนต์ 

1 นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน 1,000,000 42% 

2 นางพัชรินทร เบญจภุมริน 700,000 29% 

3 นางสาวกมลรัตน เบญจภุมริน 700,000 29% 

  รวม 2,400,000 100% 

 

6.4 ประวตัิของผู้บริหาร 

กกกกกกกกช่ือ-สกุล   นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน  อายุ  25 ป 

กกกกกกกกการศึกษา   ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

กกกกกกกกประวัติการทํางาน  ป 2552 บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท จํากัด 

กกกกกกกกตําแหนง   พนักงานฝายการบริหารและการตลาด แผนกการตลาด 
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กกกกกกกกช่ือ-สกุล  นางพัชรินทร เบญจภุมริน  อายุ 42 ป 

กกกกกกกกการศึกษา  ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง  

กกกกกกกกประวัติการทํางาน ป 2540-2547 รานอาบน้ําตัดแตงขน พี.อาร.กรูมม่ิง 

    ป 2548-2551 ราน อรชร สปา แอนด เพทชอป 

กกกกกกกกตําแหนง  พนักงานอาบน้ําตัดแตงขน และสปาสุนัข 

 

กกกกกกกกช่ือ-สกุล  กมลรัตน เบญจภุมริน   อายุ 23 ป 

กกกกกกกกการศึกษา  โรงเรียนดรุณานุกูล 

กกกกกกกกประวัติการทํางาน ป 2548 รานสะดวกซ้ือ เซเวนอีเลฟเวน 

    ป 2549-2552 ราน เม กรูมม่ิง 

กกกกกกกกตําแหนง  ผูชวยแผนกอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข  

 

6.5 แผนผงัองค์กร 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  แผนผังองคกร 

 

 

 

 

ผู้บริหารกจิการ 

แผนก Grooming & Spa แผนกการตลาดและการขาย แผนกการบัญชีและการเงนิ 

แผนก Grooming แผนก Spa 

พนักงานผู้ช่วย + ทาํความสะอาด 

เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 
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6.6 หน้าทีค่วามรับผดิชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

กกกกกกกก1.) นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน 

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง   เจาของกิจการและผูบริหารดานการตลาด   

และการขาย 

กกกกกกกกกกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ ดูแลการวางนโยบายการบริหารภายใน  

จัดหาบุคลากร อุปกรณดูแลแผนกขายและ

การตลาด ประสานงานทุกแผนก 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา   ปริญญาตรี  

กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน  15,000 บาท 

กกกกกกกก2.) นางพัชรินทร เบญจภุมริน 

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง   ผูจัดการรานและดูแล Grooming & Spa 

กกกกกกกกกกกกกกกกหนาท่ีความรับชอบ ดูแลเร่ืองการอาบน้ําตัดแตงขน + สปา* 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา   ปริญญาตรี  

กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน  10 ,000 บาท 

กกกกกกกก3.) นางสาวกมลรัตน เบญจภุมริน 

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง   พนักงานดูแลดาน Grooming & Spa 

กกกกกกกกกกกกกกกกหนาท่ีความรับชอบ ดูแลเร่ืองการอาบน้ําตัดแตงขน * 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา   มัธยมศึกษา  

กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน  8 ,000 บาท 

กกกกกกกก4.) นางสาวณัฐสุภา แดงแท 

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง   พนักงานดูแลดาน Grooming & Spa 

กกกกกกกกกกกกกกกกหนาท่ีความรับชอบ ดูแลเร่ืองการทําสปาสุนัข * 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา   ปริญญาตรี  

กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน  8 ,000 บาท 

กกกกกกกก5.) นางสาวหทัยรัตน เบญจภุมริน 

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหนง   แมบาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกหนาท่ีความรับชอบ ทําความสะอาด  

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน  

กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน  6 ,000 บาท 
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กกกกกกกกกกกกกกกก ** หมายเหต ุ บุคลากรดาน Grooming & Spa      สามารถปฏิบัติหนาท่ี 

แทนกันได เงินเดือนในแตเดือนสามารถปรับข้ึนได โดย

ข้ึนอยูกับความสามารถในการทําการกําไรทะลุเปาหมาย

ท่ีวางไวแตละเดือน เชน กําหนดแบงพนักงาน 10% ของ

รายได 

6.7 จํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคลากร 

ลําดับ ตําแหนง 

จํานวน

(คน) 

อัตราเงินเดือน

(บาท) 

อัตราเงินเดือน 

(บาท/เดือน) 

1 ผูบริหารรานและพนักงานขาย 1 15,000 15,000 

2 ผูชวยผูบริหาร + Grooming & Spa 1 10,000 10,000 

3 คนดูแลดาน Grooming & Spa 2 8,000 16,000 

4 แมบาน 1 6,000 6,000 

  รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจาย 5 39,000 47,000 

 

6.8 วสัิยทศัน์ (Vision) 

กกกกกกกกสรางความเปนผูนําธุรกิจรานสปาสุนัขแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม มีระบบการ

จัดการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนท่ีไดรับความสนใจจากกลุมลูกคา มีการอาบน้ําตัดแตงขน

สุนัข และรานคาสินคาอุปโภคบริโภคสุนัขหลากหลาย สามารถแขงขันกับคูแขงรายเดิม มีการ

บริการประทับเพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีก 

6.9 พนัธกจิ (Mission) 

กกกกกกกกมุงเนนการบริการดวยใจ มีคุณภาพและเปนมาตรฐาน ความปลอดภัย การมีสุขอนามัย 

มีบรรยากาศรานท่ีดี เหมาะกับการพักผอนความตึงเครียดของสุนัข ทําใหสุขนัขไดรับความสุขความ

บันเทิง สงผลใหสุนัขมีสุขภาพท่ีดี สรางความประทับใจตั้งแตบริการแรก เนนความพึงพอใจของ

ลูกคาเปนสําคัญ  

6.10 เป้าหมายทางธุรกจิ  (Goal of Business) 

กกกกกกกก1.สามารถเปนท่ีรูจักของกลุมลูกคาอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนธุรกิจใหม 

กกกกกกกก2.เปนธุรกิจรานสปาสุนัขแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

กกกกกกกกและมาตรฐาน 
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กกกกกกกก3.สรางบริการท่ีประทับใจตั้งแตคร้ังแรก (First Impression) เปนท่ีไววางใจของลูกคาทํา

กกกกกกกกใหลูกคากลับมาใชบริการอีก (Loyalty) 

กกกกกกกก4.เนนธุรกิจสปาสุนัข และการบริการดานการอาบน้ําตัดแตงขนเปนหลัก     สวนรานคา 

กกกกกกกกสินคาอุปโภคบริโภคเปนธุรกิจเสริม          เพื่อสรางความหลากหลาย และความสะดวก 

กกกกกกกกรวดเร็วใหกับลูกคา 

6.11 ปัจจัยความสําเร็จ  (Key Success Future) 

กกกกกกกกในการดําเนินกิจการของราน Smile Dog Grooming & Spa มีปจจัยท่ีสงผลสําเร็จตอการ

ดําเนินกิจการ ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.ธุรกิจเปนท่ีรูจักในกลุมลูกคาพื้นท่ี    โดยผานกิจกรรมสงเสริมการขายให 

กกกกกกกกกกกกกกกกเกิดการยอมรับในธุรกิจ เชน ในชวงแรกมีโปรโมช่ันการสมัครสมาชิกฟรี  

กกกกกกกกกกกกกกกกและไดรับสวนลด 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.มีทําเลท่ีตั้งรานท่ีสะดวกตอลูกคา ในการเขามาใชบริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.มีการใหบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เปนกันเองอยางตอเนื่อง 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.มีสินคาท่ีมีคุณภาพและหลายหลาก เพียงพอและตรงกับความตองการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกของลูกคา 

6.12 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กกกกกกกกทางราน Smile Dog Grooming & Spa มีนโยบายการจายเงินปนผล เปนรายป โดย

จายเงินปนผลตามสัดสวนของการลงทุน 

6.13 แผนดําเนินการอืน่ของธุรกจิ 

กกกกกกกกเพิ่มโปรแกรมการทําสปาแบบใหมๆตลอดเวลา เพื่อไมใหจําเจ มีการทําสปาของหลาย

ประเทศ เชน สปาแบบเกาหลี สปาแบบอินเดีย สปาแบบจีน สปาสมุนไพร เปนตน เพื่อใหลูกคา

สามารถเลือกใชบริการรูปแบบตางๆตามความพึงพอใจได เพื่อไมใชเกิดความเบ่ือหนายจําเจกับการ

ทําสปาแบบเดิมๆ นอกจากนั้นอาจเพิ่มบริการรับฝากสุนัข เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคา

ดวยท่ีไมสามารถเดินทางมารับไดในขณะนั้น 
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บทที ่7 

แผนการตลาด 

กกกกกกกกในการประกอบธุรกิจทุกๆดาน ไมวาจะผลิต การขาย หรือ การบริการ การตลาดถือวา

เปนหัวใจสําคัญ เนื่องจากการท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองเขาใจองคประกอบของการตลาด

และลักษณะของตลาดอยางแทจริง เพราะลูกคาแตละตลาดยอมมีความตองการบริการท่ีแตกตางกัน

ออกไปข้ึนอยูกับอาชีพ รายได ฐานะและปจจัยอ่ืนๆ เชน ผูท่ีมีรายไดสูง จะมีกําลังซ้ือท่ีสูงและ

บริการท่ีดี และคุมคากับเงินท่ีเสียไปกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวาผูมีรายไดต่ํา จึงจําเปนตองเขาใจถึง

วิธีการแบงสวนตลาด เพื่อจะไดแบงกลุมลูกคาออกใหชัดเจน รวมถึงตอบสนองความตองการของ

ลูกคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และชวยบอกตอไปยังคนรูจัก ยังชวยเพิ่มฐานลูกคาไดเปนอยางด ี

กกกกกกกกราน Smile Dog Grooming & Spa เปนการใหบริการดานการอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข 

และการทําสปาสุนัข ใหความสําคัญดานการบริการท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐาน ท้ังโดยเนนความ

ตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

7.1 เป้าหมายทางการตลาด 
กกกกกกกกเปาหมายทางการตลาดธุรกิจราน Smile Dog Grooming and Spa คือ เปนผูนําธุรกิจการ

ทําสปาสุนัขแหงแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีไดมาตรฐาน  มีคุณภาพเนื่องจากพนักงานไดรับ

การฝกอบรมจากสถาบันการทําสปาสุนัขท่ีมีช่ือเสียง มีอุปกรณท่ีทันสมัย สะอาด ผสมผสานกับการ

ใชสมุนไพรไทยทําน้ํามันหอมระเหย และน้ํามันนวดสปา การใชลูกประคบรักษาอาการปวดเม่ือย

กลามเนื้อ ใหความสําคัญกับสุขอนามัย รักษากล่ินและความสะอาดอยางดี บุคลากรมีความรักใน

งานท่ีทํา รักสุนัข ใหตรงตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ยังมีการรักษาระดับความมีคุณภาพ

และมาตรฐานไวอยางดี มีการปรับกลยุทธตามสภาพแวดแวดลอมเพื่อสรางความพึงใจ เหนือกวาคู

แขงขันรายเดิม และคูแขงขันรายใหม 
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7.2 การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย 
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมาย  หลักกลุมประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีเล้ียงสุนัข  

อยางดูแลเอาใจใส เปนกลุมผูเล้ียงสุนัขพันธตางประเทศ 
ท่ีดูแลยาก ราคาแพง มีความตองการใชบริการกรูมม่ิง  
และสปา อายุตั้งแต 20 – 35 ป มีรายไดและฐานะด ี

กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายรอง กลุมประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีเล้ียงสุนัขอยาง  
ดูแลเอาใจใส มีความตองการใชบริการกรูมม่ิง และสปา 
มีรายไดและฐานะการเงินปานกลาง 

7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 4 P’s 

กกกกกกกก1.กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

กกกกกกกกกกกกกกกกราน Smile Dog Grooming and Spa ใหบริการจําหนายสินคาชนิดตางๆ

ของสุนัขโดยเฉพาะ ท้ังผลิตภัณฑประเภทอาหาร และเคร่ืองใช โดยเนนความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑเปนหลัก ท้ังในดานของชนิด ขนาด ตรายี่หอ คุณภาพ รวมถึงความคุมคาตอราคา เพื่อ

สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาหลายกลุม 
กกกกกกกก2.กลยุทธ์ด้านราคา 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.ธุรกิจราน Smile Dog Grooming and Spa ใชกลยุทธการตั้งราคาสูง เพื่อ

แสดงถึงภาพลักษณท่ีดีในคุณภาพของสินคาและการบริการ เพื่อเปรียบเทียบแลวยังแสดงใหเห็นถึง

ความคุมคาตอราคา 

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.2.นอกจากนี้ในดานของแผนกกรูมม่ิง และแผนกจําหนายสินคา จะมีการ

ตั้งราคาโดยศึกษาราคารานคูแขง และตั้งราคาใกลเคียงกัน แตเนนความแตกตางในการใหบริการ

แบบครบวงจร  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.การตั้งราคาจะมีการพิจารณาจากตนทุนและความสามารถในการจาย

ของกลุมลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย และการคิดคาบริการแบงตาม ขนาดของสุนัข สายพันธุของสุนัข 

และชนิดของบริการ เชน นําบริการท่ีหลากหลายมาจัดเปน Package สําหรับทําโปรโมช่ันราคา

พิเศษดึงดูดความสนใจของลูกคา    ใหดูคุมคากวาเลือกทําอยางใดอยางหนึ่ง   ราคา   Package   อยูท่ี  

800 – 1,600 บาท 

กกกกกกกก3.กลยุทธ์ด้านช่องทางกาจจัดจําหน่ายและบริการ 

ทางรานจัดสรรพื้นท่ีเปนสัดสวนแบงแตละแผนกอยางชัดเจน เปนระเบียบ สะอาด มีการ

ตกแตงรานอยางสวยงาม ทันสมัย เปนการสงเสริมภาพลักษณโดยใชการตกแตงราน มีเคานเตอร

ดานหนาตอนรับลูกคา ใหบริการขอมูลและคําปรึกษาดานตางๆเกี่ยวกับสุนัขโดยเฉพาะ มีการ
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ประชาสัมพันธโปรโมช่ัน และการใหบริการตางๆแกลูกคา ในแตละบริการมีการใหความดูแลเอา

ใสลูกคาและสุนัขของลูกคาอยางดี สรางมาตรฐานชัดเจน โดดเดน เปนเอกลักษณ นอกจากนี้ยังการ

บริการดานตัดแตงขนตามความตองการของลูกคา มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะกบสุนัขแตละสาย

พันธุ เพื่อความประทับใจตั้งแตคร้ังแรกท่ีใชบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกคา  และกลับมาใช

บริการอีก ดานแผนกการจําหนายสินคา 

กกกกกกกก4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กกกกกกกกการโฆษณาและประชาสัมพันธ ในชวงแรกของการเปดรานตองสรางการรับรูใหกับ

ลูกคา เนื่องจากธุรกิจสปา เปนธุรกิจท่ีใหมสําหรับคนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการโฆษณา

ประชาสัมพันธ โดยวิธีดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1.จัดทําสปอรตโฆษณาผานส่ือวิทยุชุมชน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.จัดทําส่ือรานออกอากาศโทรทัศนชองเคเบ้ิลทีวีทองถ่ิน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.จัดรถโฆษณาประชาสัมพันธตามหมูบาน และเขตชุมชนตางๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.จัดทําปาย ใบปลิวในการแนะนํา ประชาสัมพันธราน ซ่ึงลูกคาท่ีสนใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกกสามารถนําใบปลิวเปนสวนลด 10% ในการใชบริการหรือเลือกซ้ือสินคา 

กกกกกกกกสวนชวงหลังจากการเปดตัวประชาสัมพันธราน การโฆษณาประชาสัมพันธก็ทําโดย 

ยังคงมีส่ือวิทยุชุมชน และหากในเดือนใด หรือ ชวงใดมีเทศกาลใด ทางรานก็จะจัดทําโปรโมช่ันลด 

แลก แจก แถม โดยมีการประชาสัมพันธใหทราบเปนระยะ เพื่อเปนการย้ําเตือนความทรงจําลูกคา

ตอรานไดอีกดวย 

กกกกกกกกดานการสงเสริมการขายนั้นทางรานจะจัดทําบัตรสมาชิก เพื่อผูเปนสมาชิกจะไดรับ

สวนลดจากสินคาและบริการ ตามโปรโมช่ัน และเทศกาลท่ีกําหนด 

7.4 เคร่ืองมือทีใ่ห้ในการส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกก1. พนักงานขาย คุณลักษณะท่ีสําคัญของพนักงานขายราน Smile Dog Grooming and 

Spa คือ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเปนมิตรตอลูกคาและสุนัขของลูกคาอยางเทาเทียมกัน มีความรู

ความสามารถเฉพาะทาง มีความฉลาดทางอารมณ และมีประสิทธิภาพ สามารถโนมนาวจิตใจลูกคา

ใหเกิดความม่ันใจในสินคาและบริการของราน  

กกกกกกกก2.การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราน Smile Dog Grooming and Spa ใชวีการโฆษณาผาน

ทางส่ือวิทยุชุมชน เนื่องจากเปนเปาหมายท่ีเขาถึงไดงาย และมีราคาไมสูงนัก นอกจากนี้ยังมีการติด

ปาย และใบปลิว ประชาสัมพันธ และหากมีโอกาส หรือเทศกาลพิเศษตางๆ ก็จะมีการจัดรถโฆษณา 

ประกาศตามชุมชนเพื่อใหโดยท่ัวถึงกัน 
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7.5 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4 C’s 

กกกกกกกกจากการสํารวจแบบสอบถามจากคนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 

200 ชุด จึงทําใหทราบวาปจจัยในการตัดสินใจเขาใชบริการราน Grooming & Spa คือ การบริการท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน สะอาด มีราคาท่ีเหมาะสมคุมกับสินคาและบริการ และคิดวาดีท่ีมีการเปด

รานสปาสุนัขในจังหวัด เปนบริการท่ีใหม และสามารถดูแลสุขภาพของสุนัขท่ีรักได 

ปจจัยทางการตลาดท่ีลูกคาตองการโดยใช 4 C’s เปนเกณฑ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.Consumers’ Solution ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญในเร่ืองของความ

หลากหลายของสินคา คุณภาพละมาตรฐานของสินคาและบริการ มีมาตรฐานรับรอง รวมถึง

บรรยากาศราน และความสะอาดของสถานท่ี พนักงานมีอัธยาศัยท่ีดี มีมารยาท เปนกันเอง และดูแล

ลูกคาท่ัวถึง รวมถึงพนักงานตองรักสุนัขท่ีเขารับบริการ ไมทําราย หรือกอใหเกิดความเสียหาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.Cost ลูกคาเห็นวาราคาควรเหมาะสมสินคาและการบริการ ลูกคามีความ

พึงพอใจท่ีใชบริการในราคาสูง แตคุณภาพการบริการและสินคาดีมีคุณภาพ นอกจากนี้มีความ

หลากหลายของระดับราคาตอคุณภาพของสินคาและบริการ สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของ

ลูกคามาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.Convenience ลูกคาสวนใหญคํานึงเร่ืองความสะดวกสบายในเร่ืองท่ีจอด

รถ ความสะดวกในการใชบริการ และความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาอยูในระดับปานกลาง แต

คํานึงถึงความหลากหลายของสินคา ท้ังนี้ทางราน Smile Dog Grooming & Spa มีการจัดท่ีจอดรถ

สําหรับลูกคา มุมบริการรอรับสุนัข และในสวนของรานคาก็มีการจัดการวางช้ันวางสินคาอยางเปน

ระเบียบ มีพื้นท่ีกวางพอสําหรับการดินเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.Communication ทางราน Smile Dog Grooming & Spa ในความสําคัญ

กับการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อในรานเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับ โดยชวงแรกจะจัดทําสปอรต

โฆษณาผานส่ือวิทยุชุมชนจัดรถโฆษณาประชาสัมพันธตามหมูบาน และเขตชุมชนตางๆ นอกจากนี้

ยังจัดทําปายโฆษณาตามเทศกาลตางๆ เปนการสงเสริมใหรานเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

7.6 กลยุทธ์ STP ของกจิการ 

กกกกกกกก1.การแบ่งส่วนตลาด 
กกกกกกกกกกกกกกกกการแบงสวนตลาดของกิจการจะพิจารณาโดยมุงหวัง        สวนแบงทางการ 

ตลาด แตเปนตลาดท่ียังไมเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี ยังไมมีคูแขงขันรายใดสามารถครองสวนแบงทาง

การตลาดไดเลย เนื่องจากธุรกิจสปาสุนัขเปนธุรกิจใหมในจังหวัดสมุทรสงคราม  ภายใตตลาดท่ียัง

ไมมีการแขงขันรุนแรงมากนัก เพราะคูแขงขันเปนธุรกิจขนาดยอม จึงพยายามแบงเปนสวนๆซ่ึงใน

แตละสวนจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในแตละสวนตลาดท่ีแบงยอมมีความ



28 

ตองการสินคา การบริการ และสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน กิจการจึงตองจัดสินคา 

บริการ สถานท่ี และสวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดขอ

ไดเปรียบและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี โดยใชเกณฑการแบงสวน 

กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานประชากรศาสตร จะเปนประชาชนท่ัวไป ไมกําหนดเพศและ

อาชีพ มีรายไดตอเดือนคอนขางสูง ฐานะดี เล้ียงสุนัข และสนใจในบริการทําสปาสุนัข 

กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานภูมิศาสตร เปนประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม

ท้ังหมด เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดเล็ก มีเพียง 3 อําเภอเทานั้น 

กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ประชากรสวนใหญนิยมเล้ียงสุนัขเปน

เพื่อน หรือไวเฝาบาน สุนัขเปนสวนหนึ่งของครอบครัว นิยมเล้ียงสุนัขพันธุเล็ก และขนาดกลาง 

กกกกกกกกกกกกกกกกเกณฑดานพฤติกรรมศาสตร ในดานของการใชบริการใหความสําคัญใน

เร่ืองความสะดวกสบาย สะอาด ความเปนกันเอง และราคายอมเยา สวนในดานสินคาเนนคุณภาพ

เปรียบเทียบความเหมาะสมกับราคา 

กกกกกกกก2.ตลาดเป้าหมาย 

กกกกกกกกกกกกกกกกใชเกณฑการแบงสวนตลาดดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต และพฤติกรรมศาสตรเปนเกณฑการเลือกตลาดเปาหมาย โดยมีตลาดเปาหมายหลัก และ

เปาหมายรอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.กลุมประชากรท่ีเล้ียงสุนัขอยางดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะกับความสวยงาม

ของสุนัขท่ีเล้ียง เปนกลุมผูเล้ียงสุนัขพันธตางประเทศท่ีดูแลยาก ราคาแพง เปนผูท่ีไมคอยมีเวลาใน

การพาสุนัขไปรานเสริมสวย มีอายุตั้งแต 20-35 ป   มีรายไดตั้งแต 1 0,000 บาทข้ึนไปตอเดือน หรือ

มีฐานะทางการเงินด ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.กลุมผูเล้ียงสุนัขท่ียังไมเคยใชบริการเสริมความงามสุนัข แตมีความ

ตองการดูแลสุนัขรูปแบบใหม อยางการทําสปาเพื่อสุขภาพของสุนัขทางออม  นอกจากนี้ในกลุมเด็ก 

หรือวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ ท่ีตองการเล้ียงลูกสุนัขไวเปนเพื่อนเลน และตองการผูชวยในการดูแล

สุนัข เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาในการเล้ียงดู นอกจากนี้ยังสะอาดปลอดภัยจากโรคตางๆ

ท่ีสามารถติดตอผานผูเล้ียง 
กกกกกกกก3.ตําแหน่งผลติภัณฑ์ 
กกกกกกกกกกกกกกกกจะเห็นไดวาราน Smile Dog Grooming & Spa อยูในระดับบน สูงกวาคู

แขงขันรายอ่ืนๆในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากรานมีการบริการท่ีดี ครบครัน สะดวกตอการ

เดินทางของลูกคา และท่ีสําคัญมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถทําใหลูกคาม่ันใจในกิจการ และ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางด ี
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ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงตําแหนงราน 

 

บริการดี 

มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ราน สมบูรณ Grooming & Pet shop 

ราน Smile Dog Grooming& Spa 

ราน Doggy Doo Grooming  
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บทที ่8 

แผนการบริการ 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 

กกกกกกกท่ีตั้ง 163 ถ.ราษฎรประสิทธ์ิ ต.แมกลอง อ.เมืองฯจ.สมุทรสงคราม 

กกกกกกกรายละเอียดท่ีตั้ง เปนอาคารพาณิชยจํานวน 2 ช้ัน มีเนื้อท่ี 60 ตารางเมตร มีการจัดตกแตง

สถานท่ี เพื่อในการประกอบกิจการราน     โดยแบงเปน    3   สวน   ไดแก    1. แผนกจําหนายสินคา  

2. แผนกอาบนาตัดแตงขน 3. แผนกสาปสุนัข  เนื่องจากอยูใกลแหลงชุมชน และเปนเสนทางถนน

ตัดผาน  มีบริการสถานท่ีจอดรถสวนบุคคล ทําใหลูกคามีความสะดวกในการเดินทางและการใช

บริการอีกดวย การจัดสรรพื้นท่ีและจัดตกแตงรานท่ีดีสามารถดึงดูดความสนใจและชวยสรางความ

เช่ือม่ันใหกับลูกคา ท้ังการจัดสรรพื้นท่ีอยางลงตัวและเหมาะสม จะชวยใหการทํางานเปนไปดวย

ความเรียบรอย คลองตัว การบริหารจัดการภายในรานเปนไปอยางสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4  แสดงตัวอยางแผนท่ีราน Smile Dog Grooming & Spa 

 

ถนนพระราม 2 

โรงพยาบาลแม่กลอง 2 

ทางไปดอนหอยหลอด 

โรงเรียนดรุณานุกลู 

สะพานพระพุทธเลศิหล้าฯ 

สะพานข้ามแม่นํา้แม่กลอง 

 
ชุมชนบางจะเกร็ง 2 

 
ซอย ยาโกเบ 9 

ทางไปจังหวัดเพชรบุรี - ราชบุรี 

ทางเขากรุงเทพ 

ทางไปตลาดแมกลอง 

ชุมชน 
วดัประทุมฯ 

ชุมชน 
วดั 

ปากสมุทร ชุมชนดอน 
หอยหลอด 
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8.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการ 

ตารางท่ี 9 แสดงเคร่ืองมือและอุปกรณการบริการ 

ลาํดบั

ที ่

รายการ จํานวนต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

มูลค่ารวม 

(บาท) 

1 โตะมีสายโยงตัวสุนัข 2 โตะ 5,000 10,000 

2 โตะสปา 2 โตะ 750 1,500 

3 อางอาบนํ้าสุนัข 1 อาง 20,000 20,000 

4 อางสปา 1 อาง 6,000 6,000 

5 บัตตาเลี่ยน 1 เครื่อง 8,290 8,290 

6 กรรไกรปลายมน 1 อัน 2,290 2,290 

7 กรรไกรซอย 1 อัน 1,700 1,700 

8 กรรไกรตัดขน 1 อัน 2,000 2,000 

9 ใบมีดบัตตาเลี่ยน (หลายขนาด) 3 ช้ิน 1,000 3,000 

10 กรรไกรตัดเล็บ  1  อัน 280 280 

11 กรรไกรถอนขนหู  1  อัน 300 300 

12 ไดรเปาขน 1 เครื่อง 12,000 12,000 

13 หวีแปรงขนลวด 1 อัน 170 170 

14 หวีแปรง ทู อินวัน  

(แปรงไมมีหมุดกับแปรงขนแข็ง) 

1 อัน 290 290 

15 หวีแปรงสางขน 1 อัน 190 190 

16 แปรงยาง 1 อัน 120 120 

17 ช้ันวางอุปกรณและเคมีภัณฑตางๆ 4 ช้ัน 5,000 20,000 

18 กรงใสสุนัขสแตนเลสขนาดใหญ 

แบงเปน 7  กรงเล็ก  

1 กรง 

 

30,000 30,000 

19 แผนยางปูกันลื่น 4  แผน 320 320 

20 ผากันเปอนแบบพลาสติก 3  ผืน 145 435 

21 ผาเช็ดตัวสุนัข 10 ผืน 135 1,350 

22 ตะกรอครอบปากสุนัข (สําหรับสุนัขดุ) 2  อัน 100 200 
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8.3 วตัถุดิบส้ินเปลอืงและเคมีภัณฑ์ทีใ่ช้ในการบริการ 

ตารางท่ี  10 แสดงรายการวัตถุดิบส้ินเปลืองและเคมีภัณฑ 

ลําดับ

ที่ 

รายการ จํานวนตอหนวย ราคาตอหนวย 

(บาท) 

มูลคารวม 

(บาท) 

1 แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา1ลิตร 3 ขวด 300 1,500 

2 แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว16 oz. 2 ขวด 580 580 

3 แชมพูสําหรับลูกสุนัข 1 ลิตร 2 ขวด 320 640 

4 ครีมนวดบํารุงเสนขน 1 ลิตร 3 ขวด 350 1,050 

5 สเปรยน้ําหอมสําหรับสุนัข 2 ขวด 170 340 

6 น้ํามันบํารุงขน 1 ขวด 200 200 

7 น้ํายากําจัดเห็บหมัด 1 ขวด 550 550 

8 แปงถอนขนหู 3 ขวด 240 720 

9 น้ํายาทําความสะอาดหู 3 ขวด 230 230 

10 สเปรยปองกันขนพันกัน 14 oz. 1 ขวด 2,000 2,000 

11 น้ํามันหอมระเหย 5 กลิ่น 5 ขวด 75 375 

12 ลูกประคบ  24 ลูก 60 1,440 

13 Hair Treatment  2 กระปุก 160 320 

14 Hot Oil 16 oz. 1 ขวด 1,150 1,150 

15 น้ํามันนวด 2 ขวด 220 440 

16 ยาผงหามเลือด 11.3 g. 2 ขวด 245 490 

17 ถุงเก็บขยะ 2  กิโลกรัม 38 76 

18 ถุงมือยาง 50 คู 2  กลอง 120 240 

19 สําลี 1 มวน 180 180 

20 น้ํายาทําความสะอาด 1 ลิตร 2 ขวด 260 520 

21 หนากากอนามัยอยางดี 12 ช้ิน 25 300 
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8.4 รายละเอยีดการบริการ 

กกกกกกกกในการใหบริการของราน Smile Dog Grooming and Spa ใสใจบริการตั้งแตลูกคาเดิน

เขาราน ใหขอมูล คําปรึกษาแนะนําการบริการดานตางๆภายในราน โดยข้ันตอนและกระบวนการ

ใหบริการแบงเปน 3 สวน คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.แผนกรานจําหนายสินคา (ดูภาคผนวก ข. หนา 71) 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.แผนกกรูมม่ิง (ดูภาคผนวก ข. หนา 72) 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.แผนกสปา (ดูภาคผนวก ข. หนา 72) 

กกกกกกกกข้ันตอนและกระบวนการแผนกกรูมม่ิง การใหบริการลูกคา โดยปกติแลวการใหบริการ

เบ้ืองตนท้ังแผนกกรูมม่ิง และสปามีข้ันตอน ดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1.เม่ือลูกคานําสุนัขเขารับการบริการ      พนักงานจะตองทําการตรวจสภาพ 

กกกกกกกกกกกกกกกกภายนอกของสุนัขใหละเอียด     วามีสภาพขนเปนอยางไร    มีบาดแผลตาม 

กกกกกกกกกกกกกกกกลําตัวหรือไม มีเห็บ หมัดหรือไม 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.เม่ือเจอส่ิงผิดปกติจากขอ    1     ใหจดไวและแจงใหเจาของสุนัขรับทราบ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกอน เพื่อปองกันความผิดพลาด หรือความเขาใจผิดหลังใชบริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.บอกราคาคาบริการกับลูกคา พรอมระยะเวลาในการบริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.สงสุนัขเขารับบริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.หลังจากใหบริการสุนัขเรียบรอยแลว จัดสุนัขเขากรงเพื่อรอลูกคามารับ

ตัวอย่าง แสดงการอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 1 

กกกกกกกกกกกกกกกกตัดขนใตเทาสุนัข เพื่อไมใหมีขนใตเทา เปนการปองกันไมใหใตอุงเทาสุนัข 

อับช้ืน หากสุนัขไมไดรับการดูแล อาจจะทําใหเกิดเช้ือราและโรคผิวหนัง 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 2 

กกกกกกกกกกกกกกกกตัดขนบริเวณงามเทา ยกสูงข้ึนไปจนถึงนิ้วติ่ง เนื่องจากการเดินท่ีดูสงา มี 

เทาเล็กและเรียว     การตัดจึงมักนิยมเปดเทายกสูงข้ึน เพื่อใหดูดีและเพื่อไมใหขนเทาเปรอะเปอน 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 3 

กกกกกกกกกกกกกกกกเปดขนใตทองตั้งแตขอพับขาหลังดานใน สูงข้ึนไปถึงรองเวาตรงชองอก 

การตัดแตงขนบริเวณนี้          เปรียบเหมือนการทําความสะอาดไมใหปสสาวะของสุนัขเปรอะเปอน 

อับช้ืนและมีกล่ินเหม็น ผูเล้ียงตองหม่ันดูแลรักษาความสะอาด เพราะหาก กปลอยปละละเลยจะทํา

ใหใตทองของสุนัขเปนตุมแดง   จนลุกลามกลายเปนโรคผิวหนัง 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 4 

กกกกกกกกกกกกกกกกเปดขนตรงบริเวณรอบรูทวาร เพื่อไมใหอุจจาระหมักหมม ทําใหมีกล่ิน 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 5 

กกกกกกกกกกกกกกกกถอนขนในหู และถอนขนบริเวณรอบๆออกใหสะอาด 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 6  

กกกกกกกกกกกกกกกกการสางขน ตองใชความพิถีพิถันเปนอยางมาก      ผูใหบริการตองคอยๆใช 

แปรงลวดแปรงขนสุนัข การแปรงท่ีถูกตองคือการแปรงดวยการสะบัดขอมือ ไมใชแรงขูดลวดลง

ไปท่ีขน เพราะวิธีนั้น เสนลวดอาดไปขูดผิวหนังสุนัข    ทําใหเกิดบาดแผลได และถาตรงจุดไหน

เปนกอนสังกะตังก็ใชน้ํายาสางสังกะตัง   ฉีดท้ิงไวสักครู  เพื่อใหเสน 

ขนท่ีพันกันคลายตัว แลวใชหวีเหล็กคอยๆสางจนท่ัวท้ังตัว 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 7 ( เปนข้ันตอนอาบน้ําสุนัข ) 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.เร่ิมตนดวยการนําสุนัขใสอางอาบน้ํา จับปลอกคอไวใหดี เพื่อใหสุนัขอยู 

นิ่งไมกระโดดออกมา ใชแผนกันล่ืนรองใตอาง ปนสําลีเปนกอนกลมๆแลวใสเขาไปในหูสุนัขเพื่อ

ปองกันน้ําเขาหู จากนั้นเร่ิมราดน้ําบนตัวสุนัข (อยาราดบนหัวสุนัข) 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.ใชมือขางหนึ่งจับปลอกคอไว มืออีกขางเทแชมพูลงบนหลังสุนัข จากนั้น 

ถูนวดเบาๆ ใหถูยอนขนข้ึนมา รวมท้ังใตช้ันขนลงไป เร่ือยๆจนม่ันใจวาสะอาดดีแลว 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.ใชสองมือนวดหัวสุนัขเบาๆ  ไมจําเปนตองจับปลอกคอไว   ในข้ันตอนนี ้

อยาใหฟองแชมพูเขาตา หู หรือปาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.ลางฟองท่ีหัวออกกอนจะราดน้ําลงกลางหัว   อยาใหเขาหู   เม่ือฟองหมด 

และแนใจวาสะอาดแลว ใชผา เช็ดหัวสุนัขใหแหง 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.หลังจากนั้นราดน้ําท่ีตัวเพื่อลางฟองแชมพูออก  ราดน้ําเยอะๆ ใหแนใจวา 

ลางฟองออกหมดแลว เพราะถาไมหมดจะทําใหสุนัขระคายเคืองเม่ือสุนัขเกาแลวจะทําใหเกิดแผล 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 8 

กกกกกกกกกกกกกกกกเม่ือนําสุนัขข้ึนจากอางอาบน้ํา รีบเช็ดตัวสุนัขใหหมาดๆแลวเปาขนสุนัขให

แหง เอาสําลีท่ีหูออก และใชน้ํายาเช็ดหู เช็ดโดยรอบบริเวณใบหูและหูใหเรียบรอย 

กกกกกกกกข้ันตอนท่ี 9 

กกกกกกกกกกกกกกกกเม่ือเปาขนแหงสนิทแลว ตัดแตงขนบริเวณหัวตา    เพื่อไมใหเสนขนยาวบัง 

ลูกตา  และเปนการปองกันขนบริเวณตาท่ินัยนตาของสุนัข  เพราะขนท่ีนัยนตาจะทําใหสุนัข   

ระคายเคือง    เปนหนอง   จากนั้นใชกรรไกรตัดแตงบริเวณหัวใหเขาทรง 
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กกกกกกกกข้ันตอนและกระบวนการทําสปาสุนัข เปนการบําบัดสุขภาพของสุนัขไดดีมากอยาง

หนึ่งทีเดียว ตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกข้ันตอนท่ี 1. นําสุนัขลงไปอาบน้ําในอางท่ีเต็มไปดวย น้ําแร   น้ํานม    กลีบ 

กุหลาบ และเคร่ืองสมุนไพรตางๆ  

กกกกกกกกกกกกกกกกข้ันตอนท่ี 2. หลังจากนั้นก็จะนําสุนัขข้ึนมาเช็ดตัว       แลวนวดตัวสุนัขดวย 

สมุนไพรอีกที คอยๆประคบไปดวยลูกประคบสมุนไพร พรอมไปกับเปดเพลงสบายๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกกข้ันตอนท่ี 3. หลังจากนวดเสร็จก็เขารับการ ไดรเปาแตงขนใหเขาท่ีสวยงาม 

กกกกกกกกข้ันตอนและกระบวนการแผนกรานจําหนายสินคา 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.ใหการตอนรับลูกคา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.ใหบริการใหคําแนะนําและชวยหาสินคาท่ีลูกคาตองการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.คิดราคาสินคาท่ีลูกคาซ้ือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.กลาวคําขอบคุณและอําลา 

8.5 การตั้งราคาค่าบริการ 

กกกกกกกกการตั้งราคาใหกับบริการมีผลตอรายไดอยางมาก ในการตงราคาใหไดกําไรมีหลักการ

คิดเบ้ืองตนคือ การบวกกําไรเพิ่มเขาไปในตนทุน 30 – 50% ดังนั้น คํานวณหาตนทุนของแตละ

บริการ โดยตนทุนประกอบดวย คาวัตถุดิบ+คาแรงงาน+คาใชจายการผลิต รวมถึงคาเส่ือมของ

อุปกรณ เคร่ืองมือ และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เขาไปดวย ดังนั้น 

ตัวอยางเชน 

กกกกกกกกการอาบน้ํา ตัดขน สุนัข 1 ตัว มีตนทุน    150.00  บาท  

กกกกกกกกบวกกําไร 50%      75.00 บาท 

กกกกกกกกบวกภาษี 7%          

กกกกกกกกราคาขายโดยประมาณ      240.75 บาท 

กกกกกกกกอาจตั้งราคาจริงอยูท่ี   250 – 350    บาท  

  

กกกกกกกกการทําสปาสุนัข 1 ตัว มีตนทุน     180.00 บาท 

กกกกกกกกบวกกําไร 50%      90.00 บาท 

กกกกกกกกบวกภาษี 7% 

กกกกกกกกราคาขายโดยประมาณ      288.90 บาท 

กกกกกกกกอาจตั้งราคาจริงอยูท่ี   350 – 500    บาท 

กกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกก** หมายเหตุ             การตั้งราคาการบริการตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆ             เชน  

กกกกกกกกฝมือของชางดี บริการดี น้ําหนักและขนาดของสุนัข ปญหาสุขภาพผิวหนัง ปญหาสภาพ 

กกกกกกกกขนเปนสังกะตัง ก็สามารถข้ึนราคาใหสูงกวาปกติ    โดยข้ึนอยูกับความยากงายของงาน  

กกกกกกกกโดยอาจตั้งราคาเปนชวงอัตราคาบริการ 

ตารางท่ี 11 แสดงอัตราคาบริการ 

รายการ ราคา(บาท) 

1. อาบน้ํา + ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู 300 – 500 

2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดห ู 150 – 300 

3. ตัดขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู 200 – 400 

4. กําจัดเห็บ – หมัด 50 – 200 

5. Spa + นวดตัว 350 - 600 

6. Hair Treatment 100 – 200 

7. Hot Oil 250 – 500 

8. Spa + ลูกประคบ 350 - 600 

ตารางท่ี 12 แสดงอัตราคาบริการสําหรับ Promotion Set 

 

รายการ 

S 

1 - 5 

kg. 

M 

6 -10 

kg. 

L 

11–20 kg. 

ขึน้ไป 

1. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + ตัดแตงขน + Spa + นวดตัว  

(Set ใหญ) 

550 800 990 

2. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดหู + นวดตัว (Set เล็ก) 450 650 800 

3. อาบน้ํา + ตัดเล็บ + เช็ดห ู+ Hair Treatment  250 350 450 

4. ตัดแตงขน + ตัดเล็บ + เช็ดหู + Hot Oil 450 650 800 

5. อาบน้ํา + กําจัดเห็บ – หมัด +  Spa + ลูกประคบ 450 650 990 
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แผนผงักระบวนการผลติ/บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงแผนผังกระบวนการผลิต/บริการ 

 

สอบถาม จัดทําประวัติ และทําบัตรสมาชิก 

แผนก Grooming แผนก สปา แผนกรานคา 

สอบถามบริการที่ลูกคาตองการ ใหการตอนรับ 

ใหบริการคําแนะนํา/ชวย

 

คิดราคาสินคา 

นําสุนัขเขารับบริการ 

สงคืนสุนัขและคิดราคาคาบริการ 

กลาวคําขอบคุณ 
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บทที ่9 

แผนการเงิน 

ตารางท่ี 13 การประมาณการในการลงทุน 

ลาํดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงนิร่วมลงทุน เงนิกู้ รวมมูลค่า 

1 น.ส.กมลชนก  เบญจภุมริน 1,000,000  -          - 1,000,000  

2 นาง พัชรินทร เบญจภุมริน -           700,000  -       700,000 

3 น.ส.กมลรัตน เบญจภุมริน -                          700,000  -    700,000  

  รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน   1,000,000       1,400,000  -    2,400,000  

  โครงสร้างทางการเงนิ (%)               42                   58            -    100  

 

ตารางท่ี 14 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

ลาํดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ ภาระผูกพนั 

1 ที่ดิน                          -      

2 อาคาร   2,000,000    

3 สวนตกแตง/ปรับปรุง   20,000    

4 อุปกรณและเครื่องใชในการบริการ   131,395    

5 เครื่องใชสํานักงาน   92,000    
6  คาใชจายกอนการดําเนินงาน   56,605    
7 เงินทุนหมุนเวียน   100,000    

รวมมูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 2,400,000    
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ตารางท่ี 15การประมาณการรายเดือน 

รายการ เดอืนที่ 1 เดอืนที่ 2 เดอืนที่ 3 เดอืนที่ 4 เดอืนที่ 5 เดอืนที่ 6 เดอืนที่ 7 เดอืนที่ 8 เดอืนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 

จํานวนสุนัขที่ใชบริการ(ตัว)                           

แผนก Grooming 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150  150 1,800 

แผนก Spa 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

แผนกร้านค้า 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 

รวมจํานวนสุนัขที่ใชบริการ 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3,240 

ราคาค่าบริการ(บาท/คร้ัง)                           

แผนก Grooming 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 

แผนก Spa 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

แผนกร้านค้า 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

ราคาค่าบริการเฉลีย่(บาท) 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4,000 

รายได้จากการบริการ(บาท)                           

แผนก Grooming 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 540,000 

แผนก Spa 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000 

แผนกร้านค้า 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 260,000 

รวมรายได้การบริการ(บาท) 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 936,000 

เงนิสดรับการบริการ(บาท) 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 936,000 
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ตารางท่ี 16 การประมาณการรายไดจากการบริการ 

  ระยะตน ระยะกลาง ระยะยาว 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนสุนัขใชบริการ(ตัว)   เพ่ิม 5 % เพ่ิม 10% เพ่ิม 15% เพ่ิม 20% 

แผนก Grooming      1,800  1,890  2,079  2,391  2,869  

แผนก Spa 360  378  416  478        574  

แผนกร้านค้า 1,080  1,134  1,247  1,435         1,721  

รวมจํานวนผู้ใช้บริการ 3,240  3,402  3,742  4,304  5,164  

ราคาค่าบริการ(บาท/คร้ัง)           

แผนก Grooming 300  315  347  398  478  

แผนก Spa 500  525  578  664  797  

แผนกร้านค้า 200  210  231  266  319  

รวมคาบริการเฉลี่ย(บาท) 333  350  385  443  531  

รายได้จากการบริการ (บาท)           

แผนก Grooming 540,000  595,350  720,374  952,694  1,371,879  

แผนก Spa 180,000  198,450  240,125  317,565  457,293  

แผนกร้านค้า 216,000  238,140  288,149  381,078  548,752  

รวมรายไดจากการบริการ (บาท) 936,000  1,031,940  1,248,647  1,651,336  2,377,924  

เงนิสดรับการบริการ(บาท) 936,000  1,031,940  1,248,647  1,651,336  2,377,924  
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ตารางท่ี 17 การประมาณการตนทุนสินคาท่ีซ้ือมาเพื่อบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนสินค้าซ้ือมาในการบริการ 

(หน่วย) 

 เพิม่ขึน้ 

2% 

เพิม่ขึน้ 

2 % 

เพิม่ขึน้ 

2 % 

เพิม่ขึน้ 

2% 

แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา 36 37 37 38 39 

แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว 24 24 25 25 26 

แชมพูสําหรับลูกสุนัข 24 24 25 25 26 

ครีมนวดบํารุงเสนขน 36 37 37 38 39 

สเปรยนํ้าหอมสําหรับสุนัข 24 24 25 25 26 

นํ้ามันบํารุงขน 12 12 12 13 13 

นํ้ายากําจัดเห็บหมัด 12 12 12 13 13 

แปงถอนขนหู 36 37 37 38 39 

นํ้ายาทําความสะอาดหู 36 37 37 38 39 

สเปรยปองกันขนพันกัน 12 12 12 13 13 

นํ้ามันหอมระเหย 5 กลิ่น 60 61 62 64 65 

ลูกประคบ  288 294 300 306 312 

Hair Treatment  24 24 25 25 26 

Hot Oil 12 12 12 13 13 

นํ้ามันนวด 24 24 25 25 26 

ยาผงหามเลือด 24 24 25 25 26 

ถุงเก็บขยะ 24 24 25 25 26 

ถุงมือยาง 24 24 25 25 26 

สําลี 12 12 12 13 13 

นํ้ายาทําความสะอาด 24 24 25 25 26 

หนากากอนามัยอยางดี 144 147 150 153 156 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาในการ

บริการ 
  

 เพิม่ขึน้  

2 %  

 เพิม่ขึน้ 

 2 %  

 เพิม่ขึน้ 

 2 %  

 เพิม่ขึน้  

2 %  

แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา        300         306          312          318           325  

แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว        580         592          603          616           628  

แชมพูสําหรับลูกสุนัข        320         326          333          340           346  

ครีมนวดบํารุงเสนขน        350         357          364          371           379  

สเปรยนํ้าหอมสําหรับสุนัข        170         173          177          180           184  

นํ้ามันบํารุงขน        200         204          208          212           216  

นํ้ายากําจัดเห็บหมัด        550         561          572          584           595  

แปงถอนขนหู        240         245          250          255           260  

นํ้ายาทําความสะอาดหู        230         235          239          244           249  

สเปรยปองกันขนพันกัน     2,000      2,040       2,081       2,122        2,165  

นํ้ามันหอมระเหย 5 กลิ่น          75           77           78           80             81  

ลูกประคบ           60           61           62           64             65  

Hair Treatment         160         163          166          170           173  

Hot Oil     1,150      1,173       1,196       1,220        1,245  

นํ้ามันนวด        220         224          229          233           238  

ยาผงหามเลือด        245         250          255          260           265  

ถุงเก็บขยะ          38           39           40           40             41  

ถุงมือยาง        120         122          125          127           130  

สําลี        180         184          187          191           195  

นํ้ายาทําความสะอาด        260         265          271          276           281  

หนากากอนามัยอยางดี          25           26           26           27             27  
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ต้นทุนสินค้าซ้ือมาบริการ (บาท)          

แชมพูสําหรับเสนขนธรรมดา   10,800  11,236  11,690  12,163   12,654  

แชมพูสําหรับสุนัขขนสีขาว 13,920  14,482  15,067  15,676  16,309  

แชมพูสําหรับลูกสุนัข 7,680  7,990  8,313  8,649  8,998  

ครีมนวดบํารุงเสนขน 12,600  13,109  13,639  14,190  14,763  

สเปรยนํ้าหอมสําหรับสุนัข 4,080   4,245  4,416  4,595   4,780  

นํ้ามันบํารุงขน 2,400   2,497  2,598  2,703  2,812  

นํ้ายากําจัดเห็บหมัด 6,600  6,867  7,144  7,433  7,733  

แปงถอนขนหู 8,640   8,989  9,352  9,730  10,123  

นํ้ายาทําความสะอาดหู 8,280  8,615  8,963  9,325  9,701  

สเปรยปองกันขนพันกัน 24,000  24,970  25,978  27,028     28,120  

นํ้ามันหอมระเหย 5 กลิ่น 4,500   4,682  4,871  5,068   5,272  

ลูกประคบ  17,280   17,978  18,704  19,460  20,246  

Hair Treatment  3,840  3,995  4,157  4,324  4,499  

Hot Oil 13,800   14,358  14,938  15,541  16,169  

นํ้ามันนวด 5,280   5,493  5,715  5,946  6,186  

ยาผงหามเลือด 5,880   6,118  6,365  6,622     6,889  

ถุงเก็บขยะ 912    949  987  1,027     1,069  

ถุงมือยาง 2,880   2,996  3,117  3,243   3,374  

สําลี 2,160   2,247  2,338  2,433  2,531  

นํ้ายาทําความสะอาด 6,240  6,492  6,754  7,027  7,311  

หนากากอนามัยอยางดี 3,600  3,745  3,897  4,054  4,218  

รวมตนทุนสินคาซื้อมาบริการ (บาท) 165,372  172,053  179,004  186,236  193,760  

เงินสดจายคาสินคาซื้อมาเพ่ือบริการ 165,372   172,053  179,004  186,236  193,760  
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ตารางท่ี 18 คาเส่ือมราคา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคา      

คาเส่ือมอาคาร 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  

คาเส่ือมอุปกรณและเคร่ืองใชในการ

ใหบริการ 26,279  26,279  26,279  26,279  26,279  

คาเส่ือมเคร่ืองใชสํานักงาน 18,400  18,400  18,400  18,400     18,400  

ค่าเส่ือมราคารวม(บาท/ปี) 144,679  144,679  144,679  144,679  144,679  

ค่าใช้จ่ายก่อนดําเนินงานตัดจ่าย      

     คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย(บาท/ป) 56,605  -    -    -           -    
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ตารางท่ี 19 การประมาณการตนทุนบริการและตนทุนขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

 ต้นทุนค่าบริการ(บาท)            

      คาแรงงาน/พนักงานในการ

บริการ  

  เพิ่มข้ึน 

5% 

เพิ่มข้ึน 

5% 

เพิ่มข้ึน 

5% 

เพิ่มข้ึน 

5% 

ผูชวยผูบริหาร + Grooming & Spa 120,000  126,000  132,300  138,915  145,861  

คนดูแลดาน Grooming & Spa 192,000  201,600  211,680  222,264  233,377  

แมบาน 72,000  75,600  79,380  83,349  87,516  

      รวมคาแรงงานในการบริการ  384,000  403,200  423,360  444,528  466,754  

 คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ  165,372  173,641  182,323  191,439  201,011  

      คาไฟฟา (เดือนละ 2,000บาท)  24,000  24,000  24,000  24,000  24,000  

      คาน้ําประปา (เดือนละ1000 

บาท)  
12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  

      คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000  

      รวมต้นทุนการบริการ (1)  590,372  617,841  646,683  676,967  708,765  

 รวมต้นทุนขาย (บาท)  590,372  617,841   646,683   676,967  708,765  
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ตารางท่ี 20 การประมาณการคาใชจายในการบริการและบริหาร 

รายการ   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)            

เงินเดือนผูบริหาร (15,000บ/ด) 1 คน  
180,000  180,000  180,000  180,000  180,000  

คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร  3,600  3,600  3,600  3,600  3,600  

คาโฆษณา ประชาสัมพันธ  30,000  14,750  14,750 14,750  14,750  

คาใชจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู  - - - - - 

คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล  - - - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  - - - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (1)  213,600  198,350  198,350  198,350  198,350  

 

ค่าโฆษณา  

1.คาโฆษณาโดยรถกระจายเสียง 5,000 บาท  

2.คาวิทยุทองถ่ิน 2,000 

3. คาโปสเตอรและใบปลิวโฆษณารานติดตามสถานท่ีตางๆ 3,000 บาท 

4. คาส่ือโฆษณาโทรทัศนเคเบ้ิลทีว2ี อาทิตยแรก หลังขาวภาคคํ่า อาทิตยละ 10,000 บาท  
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 ตารางท่ี 21 การประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

 รายได้       

      รายไดจากการบริการ  936,000  1,031,940  1,248,647  1,651,336  2,377,924  

      รายไดอื่น  -    -    -    -    -    

 รวมรายได้  936,000  1,031,940  1,248,647  1,651,336  2,377,924  

      หัก – ตนทุนขาย  (590,372) (617,841) (646,683) (676,967) (708,765) 

 กาํไรขั้นต้น  345,628  414,099  601,965  974,369  1,669,159  

      หัก – คาใชจายในการบริหาร

และการขาย  

(213,600) (198,350) (198,350) (198,350) (198,350) 

      หัก – คาเสื่อมราคา  (144,679) (144,679) (144,679) (144,679) (144,679) 

      หัก – คาใชจายกอนการ

ดําเนินงานตัดจาย  

(56,605) -    -    -    -    

 กาํไรจากการดาํเนินการ  (69,256) 71,070  258,936  631,340  1,326,130  

      หัก - ดอกเบี้ยจาย  -    -    -    -    -    

 กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได้นิตบุิคคล  (69,256) 71,070  258,936  631,340  1,326,130  

      หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

30%  

20,777    (21,321)   (77,681) (189,402) (397,839) 

 กาํไรสุทธิ  (48,479) 49,749  181,255  441,938  928,291  

      หัก – เงินปนผลจาย 30%                                         

(แบงเปน 3 คนๆละ 10%)  

     14,544    (14,925)   (54,377) (132,581) (278,487) 

      กาํไรสะสม  (33,935) 34,824  126,879  309,357  649,804  
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 ตารางท่ี 22 การประมาณการงบกระแสเงินสด 

 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

 เงินสดรับ        

      ทุน   2,300,000   100,000  -    -    -         -    

      เงินกูระยะยาว   -    -    -    -    -                -                   

      เงินกูเงินทุนหมุนเวียน   -    -    -    -    -            -    

      รายไดท่ีเก็บเงินไดในปเดียวกัน    -     936,000   1,031,940  1,248,647  1,651,336  2,377,924  

      รายไดท่ีเก็บเงินไดในปถัดไป        -          -    -    -    -         -    

 รวมเงินสดรับ (A)  2,300,000   1,036,000   1,031,940  1,248,647  1,651,336  2,377,924  

เงินสดจ่าย       

ท่ีดิน           -          -    -    -    -             -    

อาคาร    2,000,000   -      -    -    -            -    

สวนตกแตง/ปรับปรุง         20,000                    -    -       -     -          -    

อุปกรณและเคร่ืองใชในการใหบริการ 131,395   -    -    -    -    -    

             เคร่ืองใชสํานักงาน  92,000  -                           -           -    -                -    
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รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

คาใชจายกอนการดําเนินงาน         56,605                    -                       -                         -    -                 -    

      คาวัตถุดิบท่ีซ้ือและชําระในปเดียวกัน                   -                      -                       -                         -    -               -    

      คาวัตถุดิบท่ีซ้ือแตชําระในปถัดไป                   -                      -                       -                         -    -             -    

      เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการ                   -           590,372          617,841           646,683        676,967  708,765  

       เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย                   -    213,600          198,350  198,350           198,350  198,350  

      จายดอกเบ้ียธนาคาร                   -                      -                       -                         -    -           -    

      จายคืนตนเงินกูระยะยาว                      -                       -                         -      -               -    

      จายคืนเงินทุนหมุนเวียน                   -                      -                       -                         -               -               -    

      จายภาษีในปถัดไป                   -                      -            (20,777) 21,321    77,681  189,402  

      เงินปนผลจาย                   -           (10,974)           16,657         56,109       134,314   280,220  

 รวมเงินสดจ่าย(B)    2,300,000  775,998    808,921  916,688  1,081,536  1,370,962  

เงินสดคงเหลือตนงวด (1 ม.ค.)   -     -    246,572  468,173  796,090  1,361,848  

 เงินสดคงเหลือระหวางงวด(A-B)     -    246,572          221,601  327,917  565,757  1,002,920  

เงินสดคงเหลอืปลายงวด (31 ธ.ค.)                  -    246,572  468,173  796,090  1,361,848         2,364,767              

หมายเหตุ จายภาษีในปถัดไป ปท่ี 6 เทากับ 397,839 
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ตารางท่ี 23 การประมาณการงบดุล 

 

รายการ   ปีที ่0   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

 สินทรัพย์        

      สินทรัพย์หมุนเวยีน        

      เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร   260,002  483,021  814,980  1,384,780  2,391,742  

      ลูกหนี้การคา                      -                         -    -    -                   -    -    

      สินคาคงเหลือ                      -                         -    -    -    -             -    

      สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                      -                         -    -    -    -    -    

      รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน                      -    260,002  483,021  814,980  1,384,780  2,391,742  

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        

ท่ีดิน                     -                         -    -    -    -    -    

อาคาร       2,000,000        1,900,000  1,800,000  1,700,000  1,600,000  1,500,000  

สวนตกแตง/ปรับปรุง            20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  

อุปกรณและเคร่ืองใชในการใหบริการ          131,395  105,116  78,837  52,558  26,279         -    

เคร่ืองใชสํานักงาน            92,000         73,600  55,200  36,800  18,400         -    
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รายการ   ปีที ่0   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  2,243,395        2,098,716  1,954,037  1,809,358  1,664,679  1,520,000  

      สินทรัพยอ่ืนๆ             56,605                       -    -    -    -    -    

 รวมสินทรัพย์        2,300,000        2,358,718  2,437,058  2,624,338  3,049,459  3,911,742  

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        

      หนีสิ้นหมุนเวยีน        

      เงินกูระยะส้ัน                      -                         -    -    -    -    -    

      เจาหนี้การคา                      -                         -    -    -    -    -    

      เจาหนี้ - คาภาษ ี                     -    (15,677) 23,796  80,156  191,877  400,314  

      หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                      -                         -    -    -    -               -    

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                      -    (15,677) 23,796  80,156  191,877  400,314  

      หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        

      เงินกูระยะยาว                      -                         -    -    -    -    -    

      หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน                      -                         -    -     -     -             -    

     รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                      -                         -      -    -             -                -    
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รายการ   ปีที ่0   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

  รวมหนีสิ้น                      -    (15,677) 23,796  80,156  191,877  400,314  

      ส่วนของผู้ถือหุ้น        

      ทุนของเจาของ        2,300,000        2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  

      สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน                      -                         -          -                      -              -              -    

      กําไร (ขาดทุน) สะสม                      -            (25,605)       13,262  144,183  457,582  1,111,428  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น        2,300,000        2,374,395  2,413,262  2,544,183  2,857,582  3,511,428  

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        2,300,000        2,358,718  2,437,058  2,624,338     3,049,459  3,911,742  
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวเิคราะห์  หน่วย  ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

 การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity 

ratios)  

           

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)  เทา (11.87) 21.96  10.25  7.19  5.94  

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick ratio)    เทา (11.87) 21.96  10.25  7.19  5.94  

อัตราสวนเงินสด (Cash ratio)  เทา (11.87) 21.96  10.25  7.19  5.94  

การวดัความสามารถในการดาํเนินงาน 

(Efficiency ratios)             

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร  รอบ 0.45  0.53  0.69  0.99  1.56  

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม  (Total asset 

turnover)  เทา 0.40  0.42  0.48  0.54  0.61  

 การวดัความสามารถในการชําระหนี ้ 

(Leverage ratios)             

อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to Equity Ratio)  เทา (0.01) 0.01  0.03  0.07  0.11  

หน้ีสินตอสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets 

ratio)  เทา (0.01) 0.01  0.03  0.06  0.10  

 การวดัความสามารถในการบริหารงาน             

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)  % (2.07) 2.05  6.96  14.60  23.90  

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE)  % (2.05 2.07  7.17  15.58  26.62  

อัตรากําไรขั้นตน  (Gross Profit Margin)  % 36.93  40.13  48.21  59.00  70.19  

อัตรากําไรจากการดําเนินการ  (Operation 

profit margin)  % -7.40 6.89 20.74 38.23 55.77 

อัตรากําไรสุทธิ  (Net profit margin)  % (5.18) 4.82  14.52  26.76  39.04  

 ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน             

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  1,472,071.72 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  23% 

ระยะเวลาคืนทุน  3 ปี 9 เดอืน 
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บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ตารางท่ี 25 แสดงลักษณะปญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และแนวทางในการแกไข 

ลําดับ ลักษณะปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

1 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู

ท่ีจะทํางานตามแผน 

เชน งานดานการตลาด 

การรวบรวมขอมูล การ

พัฒนา ปรับปรุงการ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพ และมี

ความแตกตาง ทันสมัย

กวาคูแขงรายเดิม และ

รายใหม  

เกิดปญหาในการวางแผนทํา

ใหงานไมสามารถปฏิบัติตาม

แผนได หรือเมื่อเกิดปญหาใน

การดําเนินงาน ทําใหไมมีผู

รวมตัดสินใจ ซึ่งในการเปน

ผูประกอบการคนเดียว อาจทํา

ใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด 

และเมื่อเกิดความเสียหาย ทํา

ใหตองสูญเสียคาใชจายสูง 

เรียนรู และเขารับการ

อบรมในการพัฒนาระบบ

การจัดการ หรือหา

บุคลากรท่ีมีความสามารถ 

ชํานาญเฉพาะดานเขา

ทํางาน 

2 วัตถุดิบในการประกอบ

กิจการ และผลิตภัณฑท่ี

มีคุณภาพสูงราคาก็สูง

ดวย ทําใหลูกคาเกิด

ความลังเลใจในการใช

บริการ เนื่องจาก

ผลกระทบจากเศรษฐกิจ

ปจจุบัน 

ลูกคาท่ีเขาใชบริการมีแต

ลูกคาระดับสูง ทําใหลูกคา

ระดับกลาง และลางไมกลาเขา

ใชบริการ เนื่องจากคาบริการ

คอนขางสูงในแผนกสปา 

 

แสดงใหลูกคารับรู และ

ยอมรับวาผลิตภัณฑใน

การประกอบกิจการนั้น มี

คุณภาพเหมาะสม คุมคา

กับเงินท่ีเสียไป ไมกอ 

ใหเกิดอันตรายและผล 

ขางเคียงตอสุนัข นอก 

จากนี้ยังชวยดูแลสุขภาพ

ของสุนัข 

3 พนักงานกรูมมิ่ง และ 

สปาของกิจการปวย 

หรือลาออก  

 

บุคลากรไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ ทําใหการบริการ

ลาชา และเสียคาใชจายสง

พนักงานไปฝกอบรบ 

รับบุคลากรท่ีตองการ

ทํางานจริงๆ และมีการ

เซ็นสัญญาการจางงาน

โดยกําหนดระยะเวลา 
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ตารางท่ี 25 (ตอ) 

 
 

ลําดับ ลักษณะปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

4 ขาดเงินทุนในการ

ดําเนินกิจการ และ

พัฒนาปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย

อยูตลอดเวลา เชน 

เงินทุนในการจัดซื้อ

อุปกรณ เครื่องมือตางๆ 

ซึ่งมีราคาแพง 

อุปกรณ และเครื่องมือในการ

ดําเนินงานชํารุด เกา หรือไม

สามารถใชงานดีเทาเดิม ทํา

ใหตองเพิ่มตนทุนในการ

ดําเนินงาน 

ดูแลรักษาอุปกรณ และ

เครื่องมือใหคงสภาพใช

งานไดนาน หรือเลือกซื้อ

อุปกรณ และเครื่องมือ ใน

การลงทุนครั้งแรกใหดี มี

คุณภาพสูงในครั้งแรก 

5 ปญหาเศรษฐกิจท่ีซบ

เซาในปจจุบัน ทําให

ลูกคาท่ีเขารับบริการไม

บอย 

รายไดของกิจการไม

สม่ําเสมอ กระทบตอการ

จายเงินกูยืมจากธนาคาร 

กระตุนความสนใจ ใน

การเขาใชลูกคา โดยการ

จัดโปรโมช่ันทุกเดือน 

โดยแตละเดือนจะมีสินคา

หรือบริการท่ีลด แลก 

แจก แถมท่ีแตกตางกัน 
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แบบสอบถามชุดที่ (                                )  
ผูสัมภาษณ __________________ 

 
แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  พฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชบริการรานสปาสุนัขของประชากร  

 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

วัตถุประสงค 

กกกกกกกก1.ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชบริการรานสปาสุนัข 

กกกกกกกก2.ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพ็ทชอปและธุรกิจ     

รานสปาสุนัข 

กกกกกกกก3.สอบถามความคิดเห็นความตองการ และปจจัยท่ีสงผลตอความตองการท่ีจะใชบริการ 

คําช้ีแจง 

กกกกกกกก1.ขอความกรุณาจากทานในการตอบคําถามตามเงื่อนไขของแบบสอบถามใหครบทุก 

กกกกกกกกขอ คําตอบของทานทุกขอมีคุณคาในการทําวิทยานิพนธ ของผูทําแผนธุรกิจอยางมาก 

กกกกกกกก2.แบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี้ คําถามแบงเปน 3 สวน ดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกกสวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล  

กกกกกกกกกกกกกกกกสวนท่ี 2  พฤติกรรมการใชบริการรานอาบน้ําตัดแตขนสุนัข 

  รานเพ็ทชอป และธุรกิจรานสปาสุนัข  

กกกกกกกกกกกกกกกกสวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ  

กกกกกกกก3.ขอมูลท่ีไดรับจากแตละทานจะถือเปนความลับ และการนําเสนอขอมูลจะนําเสนอใน  

กกกกกกกกภาพรวมเทานั้น 

กกกกกกกก4.โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) หรือเติมขอความในชองวางใหตรงกับความจริงมาก 

กกกกกกกกท่ีสุด 
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สําหรับผูวิจัย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ   (   ) ชาย   (   ) หญิง             1. [   ] 

2. อายุ   (   ) นอยกวา 20 ป  (   ) 20 – 29 ป            2. [   ] 

   (   ) 30 – 39 ป  (   ) 40 ปข้ึนไป             

3. สถานะภาพ  (   ) โสด   (   ) สมรส                         3. [   ] 

   (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ____________ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน (เลือกเพียง 1 ขอ)                4. [   ] 

   (   ) ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  

(   ) มัธยมศึกษาตอนตอน  

   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

   (   ) ปวช.  

   (   ) ปวส. หรืออนุปริญญา  

   (   ) ปริญญาตรี หรือสูงกวา  

5. อาชีพ   (   ) นักเรียน-นักศึกษา (   ) ขาราชการ            5. [   ] 

   (   ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   ) พนักงานบริษัทเอกชน  

   (   ) ธุรกิจสวนตัว  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ___________ 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน 

   (   ) นอยกวา 10,000 บาท (   ) 10,001 – 20,000 บาท    6. [   ] 

   (   ) 20,001 – 30,000 บาท (   ) 30,001 – 40,000 บาท 

   (   ) 40,001 – 50,000 บาท (   ) 50,001 บาทข้ึนไป 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบนํา้ตัดแต่ขนสุนัข ร้านเพทช้อป และธุรกจิร้านสปาสุนัข 

7. ในระเวลา 1 เดือนท่ีผานมาทายเคยใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพทชอป และราน 

   สปาสุนัขหรือไม 

   (   ) เคย   (   ) ไมเคย             7. [   ] 

8. โดยปกติทานใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพทชอป และรานสปาสุนัขบอยเทาไร 

   (   ) นอยกวา 1 คร้ัง / เดือน (   ) 1 คร้ัง / เดือน 

   (   ) 2 คร้ัง / เดือน  (   ) 3 คร้ัง / เดือน 

   (   ) ทุกสัปดาห  (   ) มากกวา 4 คร้ัง / เดือน   8. [   ] 
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สําหรับผูวิจัย 

9. ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพ็ทชอป            9. [   ] 

และรานสปาสุนัขของทาน 

 

ด้านบริการ 

 

( 5 ) 

มากที่สุด 

( 4 ) 

มาก 

( 3 ) 

ปานกลาง 

( 2 ) 

นอย 

( 1 ) 

นอยที่สุด 

1. บรรยากาศราน      

2. ความสะอาดของสถานที่      

3. คุณภาพในการบริการ      

4. มีมาตรฐานรับรอง      

5. พนักงานมีอัธยาศัยดี มีมารยาท 

เปนกันเอง ดูแลลูกคาทั่วถึง 

     

6. พนักงานรักสุนัขที่เขาใชบริการ 

ไมทําราย หรือกอใหเกิดความ

เสียหาย 

     

7. ราคาเหมาะสมกับการบริการ      

8. ความสะดวกในการใชบริการ และ

ที่จอดรถ 

     

9. การสงเสริมการขาย และการ

โฆษณาประชาสัมพันธ 

     

 

ด้านสินค้า 

 

( 5 ) 

มากที่สุด 

( 4 ) 

มาก 

( 3 ) 

ปานกลาง 

( 2 ) 

นอย 

( 1 ) 

นอยที่สุด 

1. ความหลากหลายของสินคา      

2. คุณภาพและมาตรฐานของสินคา      

3. ความหลายหลากของระดับราคา

ตอคุณภาพ 

     

4. ความสะดวกในการเลือกซื้อ และ

ที่จอดรถ 

     

5. การสงเสริมการขาย และการ

โฆษณาประชาสัมพันธ 
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สําหรับผูวิจัย 

10. รายการท่ีสงเสริมการขายตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตง 10. [   ] 

ขนสุนัข รานเพ็ทชอป และรานสปาสุนัขของทานมากนอยเพียงไร 

 

รายการสงเสริมการขาย 

( 5 ) 

มากที่สุด 

( 4 ) 

มาก 

( 3 ) 

ปานกลาง 

( 2 ) 

นอย 

( 1 ) 

นอยที่สุด 

1. มีสวนลด      

2 .มีของแถม      

3. มีการสมัครสมาชิก      

4. สงชิงโชครางวัล      

5. สะสมแตม      

6. อื่นๆ โปรดระบุ  

11. ทานไดรับทราบขาวสารขอมูลการโฆษณาประชาสัมพันธทางใดมากท่ีสุด           11. [   ] 

  (   ) โทรทัศน (ชองเคเบ้ิลทีวีประจําทองถ่ิน) 

  (   )  วิทยุ (ส่ือวิทยุชุมชน ) 

  (   ) อินเทอรเน็ต (เว็บไซดตางๆ)  

  (   )  ปายโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ 

  (   ) รถกระจายเสียง  

  (   ) อ่ืนๆ ระบุ .............................. 

12. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอธุรกิจสปาสุนัข ซ่ึงเปนธุรกิจใหม            12. [   ] 

  (   ) เห็นดวย  เพราะ ...........................................................................  

  (   ) ไมเห็นดวย เพราะ............................................................................  

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

“ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณาให้ความร่วมมอืตอบแบบสอบนีเ้ป็นอย่างสูง ” 
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สรุปแบบสอบถาม 
กกกกกกกกขอมูลท่ีศึกษาไดจากการแจกแบบสอบถามในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

จํานวน 200 ราย โดยทําการสุมตัวอยางอยางงาย จากนั้นนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเพื่อทราบถึง 

พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลการความตองการใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข และสปาสุนัข 

จากการสุมตัวอยาง 200 คน ซ่ึงแบบสอบถามนี้ไดแบงคําถามออกเปน 2 สวน ดังนี ้

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

กกกกกกกก1.เพศ แบงออกเปน 

กกกกกกกกกกกกกกกกเพศชาย    รอยละ  37 

กกกกกกกกกกกกกกกกเพศหญิง    รอยละ  63 

กกกกกกกก2.อายุ แบงออกเปน 

กกกกกกกกกกกกกกกกอายุนอยกวา 20 ป   รอยละ 9.5 

กกกกกกกกกกกกกกกกอายุ 20 – 29 ป   รอยละ 49 

กกกกกกกกกกกกกกกกอายุ 30 – 39 ป   รอยละ 32 

กกกกกกกกกกกกกกกกอายุ 40 ปข้ึนไป   รอยละ  9.5 

กกกกกกกก3.สถานภาพ แบงออกเปน 

กกกกกกกกกกกกกกกกโสด    รอยละ 58 

กกกกกกกกกกกกกกกกสมรส    รอยละ 40 

กกกกกกกกกกกกกกกกอ่ืนๆ    รอยละ 2 

กกกกกกกก4.ระดับการศึกษา แบงออกเปน 

กกกกกกกกกกกกกกกกประถมศึกษาหรือต่ํากวา  รอยละ 2 

กกกกกกกกกกกกกกกกมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 13 

กกกกกกกกกกกกกกกกมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา รอยละ 19 

กกกกกกกกกกกกกกกกปวช.    รอยละ 5 

กกกกกกกกกกกกกกกกปวส. หรืออนุปริญญา  รอยละ 27 

กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี หรือสูงกวา  รอยละ 34 

กกกกกกกก5.อาชีพ แบงออกเปน 

กกกกกกกกกกกกกกกกนักเรียน-นักศึกษา   รอยละ 27 

กกกกกกกกกกกกกกกกขาราชการ   รอยละ 21.5 

กกกกกกกกกกกกกกกกพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 4 

กกกกกกกกกกกกกกกกพนักงานบริษัทเอกชน  รอยละ 14 
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กกกกกกกกกกกกกกกกธุรกิจสวนตัว   รอยละ 31 

กกกกกกกกกกกกกกกกอ่ืนๆ    รอยละ 2.5 

กกกกกกกก6.รายไดเฉล่ียตอเดือน แบงออกเปน 

กกกกกกกกกกกกกกกกนอยกวา 10,000 บาท  รอยละ 29 

กกกกกกกกกกกกกกกก10,001 – 20,000 บาท  รอยละ 21.5 

กกกกกกกกกกกกกกกก20,001 – 30,000 บาท  รอยละ 18.5 

กกกกกกกกกกกกกกกก30,001 – 40,000 บาท  รอยละ 16 

กกกกกกกกกกกกกกกก40,001 – 50,000 บาท  รอยละ 11 

กกกกกกกกกกกกกกกก50,001 บาทข้ึนไป   รอยละ 4 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบนํา้ตัดแต่งขนสุนัข ร้านเพทช้อป และธุรกจิร้านสปาสุนัข 

กกกกกกกก7.ในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผานมาทานเคยใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพท 

กกกกกกกกชอป และรานสปาสุนัขหรือไม 

กกกกกกกกกกกกกกกกเคย    รอยละ 88 

กกกกกกกกกกกกกกกกไมเคย    รอยละ 12 

กกกกกกกก8.โดยปกติทานใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข รานเพทชอป และรานสปาสุนัข 

กกกกกกกกบอยเทาไร 

กกกกกกกกกกกกกกกกนอยกวา 1 คร้ัง / เดือน  รอยละ 17 

กกกกกกกกกกกกกกกก1 คร้ัง / เดือน   รอยละ 9 

กกกกกกกกกกกกกกกก2 คร้ัง / เดือน   รอยละ 15  

กกกกกกกกกกกกกกกก3 คร้ัง / เดือน   รอยละ 14.5 

กกกกกกกกกกกกกกกกทุกสัปดาห   รอยละ 19 

กกกกกกกกกกกกกกกกมากกวา 4 คร้ัง / เดือน  รอยละ 13.5 

กกกกกกกกกกกกกกกก* หมายเหตุ  คิดจากรอยละ 88 ของผูเคยใชบริการ 

 

กกกกกกกก9.ปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขนสุนัข    รานเพทชอป   และ 

กกกกกกกกรานสปาสุนัข แบงเปน 2 ดาน พบวา 

กกกกกกกกกกกกกกกกดานการบริการ พนักงานมีอัธยาศัยท่ีดี     มีมารยาท     เปนกันเอง  และดูแล 

กกกกกกกกลูกคาท่ัวถึง รวมถึง  พนักงานตองรักสุนัขท่ีเขารับบริการ ไมทําราย หรือกอใหเกิดความ 

กกกกกกกกเสียหาย      และ    การสงเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นสงผลตอการ 

กกกกกกกกตัดสินใจของลูกคามากท่ีสุด  
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กกกกกกกกกกกกกกกกบรรยากาศราน ความสะอาดของสถานท่ี คุณภาพในการบริการ มีมาตรฐาน 

กกกกกกกกรับรอง และราคาเหมาะสมการบริการ    สงผลตอการตัดสินใจของลูกคามาก ดานความ 

กกกกกกกกสะดวกของการใชบริการ  และท่ีจอดรถ   สงผลตอการตัดสินของลูกคาอยูในระดับปาน 

กกกกกกกกกลาง 

กกกกกกกกกกกกกกกกดานสินคา       ลูกคาใหความสําคัญในเร่ืองของความหลากหลายของสินคา     

กกกกกกกกคุณภาพและมาตรฐานของสินคา    รวมถึงการสงเสริมการขาย สงผลตอการตัดสินใจใช 

กกกกกกกกบริการท่ีมาท่ีสุด ความหลากหลายของระดับราคาตอคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจใช 

กกกกกกกกบริการ   ของลูกคามาก 

กกกกกกกกกกกกกกกกในเร่ืองของวามสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา   และท่ีจอดรถ   สงผลตอการ 

กกกกกกกกตัดสินใจใชบริการ ปานกลาง 

กกกกกกกก10.) รายการสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาบน้ําตัดแตงขน 

สุนัขรานเพทชอป และรานสปาสุนัข พบวาการมีสวนลด และของแถม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการมากท่ีสุด เนื่องจากเปนการสงเสริมการขายท่ีเห็นไดชัดเจน รองลงมาคือการสมัครสมาชิกมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจมาก การสงชิงโชครางวัลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจปานกลาง การสะสม

แตม และอ่ืนๆ มีอิทธิพลอยูในระดับการตัดสินใจท่ีนอย 

กกกกกกกก11.ทานไดรับทราบขาวสารขอมูลการโฆษณาประชาสัมพันธทางใดมากท่ีสุด 

กกกกกกกกกกกกกกกกโทรทัศน (ชองเคเบ้ิลทีวีประจําทองถ่ิน)  รอยละ 18.5 

กกกกกกกกกกกกกกกกวิทยุ (ส่ือวิทยุชุมชน )    รอยละ 32 

กกกกกกกกกกกกกกกกอินเทอรเน็ต (เว็บไซดตางๆ)   รอยละ 6 

กกกกกกกกกกกกกกกกปายโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ   รอยละ 17 

กกกกกกกกกกกกกกกกรถกระจายเสียง     รอยละ 24 

กกกกกกกกกกกกกกกกอ่ืนๆ เชน การบอกตอระหวางบุคคล  รอยละ  2.5  

กกกกกกกก12.ทานมีความคิดอยางไรตอธุรกิจสปาสุนัข ซ่ึงเปนธุรกิจใหม 

กกกกกกกกกกกกกกกกเห็นดวย      รอยละ 87 

กกกกกกกกกกกกกกกกไมเห็นดวย     รอยละ 13 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะ  

กกกกกกกกแนะนําใหรานจัดโปรโมช่ันพิเศษทุกเดือน มีบริการรับฝากสุนัข หากเจาของมีความ

จําเปนตองไปตางจังหวัดหลายวัน มีบริการรับ-สงสุนัขเม่ือเขารับบริการเสร็จ 
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ธุรกจิ “กรูมม่ิง” และ “สปา” 

กกกกกกกกGrooming (กรูมม่ิง) คือ การนําสุนัขแตละพันธุมาดูแลเร่ืองสุขอนามัยของสุนัข ความ

สะอาดของดวงตา เล็บ เสนขน ผิวหนัง อยางเชน การอาบน้ํา ตัดแตงขน การดูแลในชองหู การตัด

เล็บ การดูแลสุขภาพในชองปาก การกําจัดเห็บ-หมัด ใหออกมาตามกฎเกณฑมาตรฐานพันธุนั้นๆ

ใหถูกวิธี กลาวงายๆก็คือ การทําใหสุนัขตัวโปรดมีบุคลิกภาพท่ีดี พาไปไหนไมอายใครดวย

เคร่ืองมือท่ีทันสมัย และใชระยะเวลารวดเร็ว กลายเปนความสะดวกท่ีผูเล้ียงเต็มใจนําสุนัขตัวโปรด

เขาใชบริการ  

กกกกกกกกการทําสปาสุนัขนั้นตาจากการทําการทําสปาของมนุษยท่ีการทําสปาของมนุษยมี 6 

อยาง แตใชกับสุนัขได 3 อยาง คือ อาบ นวด และประคบบําบัด แตจะไมเนนการนวด เพราะการ

นวดแผนโบราณ จะทําใหสุนัขเจ็บ และอึดอัด แตส่ิงท่ีเนน คือ การบําบัดดวยการวางลูกประคบ ซ่ึง

ทําจากสมุนไพร ท้ังนี้ คุณตองรูโครงสรางของสุนัข และรูจักสมุนไพร แคเพียงวางลงบนหลัง สุนัข

ก็จะเพลินจนหลับไปเอง อีกท้ังมีการประยุกตใชวางทรายรอน หินเย็น สูตรเหลานี้ไมตางจากสูตร

ซ่ึงปฏิบัติกับคน 

กกกกกกกกถึงแมวาราคาคาบริการอาจจะสูงกวาการสระไดร ตัดแตงทรงผมของคนเราก็ตาม แต

ดวยความรูสึกดานจิตใจท่ีตองการมอบส่ิงดีๆใหกับสัตวเล้ียงตัวโปรด เปนผลทําใหธุรกิจรานกรูม

ม่ิง และสปา เปนหนึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขท่ีนาสนใจลงทุน สําหรับผูท่ีกําลังมองหาชองทางสราง

ธุรกิจ 

การทาํ Hot Oil 

กกกกกกกกขนสุนัขท่ีเราเห็นเปนสีเหลืองเวลาทํา hot oil นั้น ไมไดมาจากการเปล่ียนแปลงสีของ

ของเพราะวาถูก hot oil กัดสีเหมือนอยางท่ีหนวด และคราบน้ําตาแตอยางไร แต hot oil เปนเสมือน 

ซิลิโคนชนิดหนึ่งและน้ํามันผสมกับ สารบํารุงขนตางๆ ซ่ึงจะตองทําละลายโดยใชความรอน   เพื่อ

เปดเสนชนและช้ันผิวหนัง (เหมือนตอนอบไอน้ํา) และเหตุผลท่ีเราเห็นขนของเขาบริเวณท่ีเปนสี

ขาวแลวมองเปนสีออกเหลืองนิดๆ ก็เพราะวาเกิดการหักแหของแสงเวลาท่ีเรามองโดยผานการหัก

เหของแสงผานซิลิโคนท่ีเคลือบบริเวณเสนขนอยู ซ่ึงตางจากบริเวณ รอบๆหนวดและบริเวณคราบ

น้ําตาเพราะสีเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงความเปนกรดและดางในสภาพเสนขน 

กกกกกกกกเม่ือมีการลาง hot oil ออกอีกคร้ังในการอาบน้ําคร้ังตอไป ขนก็จะดูขาวเปนปกต ิ

แตส่ิงท่ีตองระวังเวลาทํา hot oil ก็คือ ควรจะชโลม hot oil บริเวณขนและปลายขนเทานั้น เพราะ

เนื่องจากวา hot oil คือซิลิโคน มันจะทําหนาท่ีปดรูขุมขนของสุนัขไวเหมือนกัน เหตุผลท่ีอาจไมให

ทําบอยก็อาจจะเปนเพราะเม่ือใตช้ันผิวหนังผลิตน้ํามันตามธรรมชาติออกมาไมไดนั้นก็เลยมีการลด

การผลิตหรืออุดตันในบางตัว ทําบอยๆแลวหยุดทําก็อาจทําใหผิวหนังแหงได เม่ือหลังจากทํา hot 
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oil ทุกคร้ังควรหม่ันแปรงขนสุนัขเปนประจําเพื่อกระตุนการสรางน้ํามันใตช้ันผิวหนัง เพื่อชวย

ระบายน้ํามันเหลานั้น หลังจากใช hot oil ถาอาบน้ําลางออกภายใน 1 สัปดาหก็จะดี จะไดไมไป

ทําลายระบบการสรางน้ํามันตามธรรมชาติของสุนัข แตจะเปนการกระตุนใหมีการสรางน้ํามัน

เหลานี้มากข้ึน ทําใหขนท่ียาวออกข้ึนมาใหม นั้นมีสุขภาพดีข้ึน 

ตัวอย่างสินค้าทีข่ายในร้าน 

การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ 

กกกกกกกกการดําเนินธุรกิจเสริมสวยสุนัขจะเกี่ยวของกับหนวยงานราชการ ดังนี ้กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจท่ัวไป    โดยท่ัวไปธุรกิจดานบริการอยางเดียวจะไดรับการยกเวน

ไมตองจดทะเบียนพาณิชย เวนแตธุรกิจมีการขายสินคาอ่ืนผูประกอบการตองขอจดทะเบียนพาณิชย 

ผู้มีหน้าทีจ่ดทะเบียนพาณชิย์ 

กกกกกกกกผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวน -

สามัญ)    หรือนิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาใน

ประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ อันเปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด 

พาณชิยกจิทีต้่องจดทะเบียนพาณชิย์ 

กกกกกกกกรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดออกประกาศใหผูประกอบกิจการดังตอไปนี ้    ตอง

จดทะเบียนพาณิชย คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ผูประกอบกิจการโรงสีขาวและโรงเล่ือยท่ีใชเคร่ืองจักร 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ผูประกอบกิจการขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยาง  คิด 

กกกกกกกกรวมท้ังส้ินในวันหนึ่งขายไดเปนเงินตั้งแต   20  บาทข้ึนไป   หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อ 

กกกกกกกกขายมีคารวมท้ังส้ินเปนเงินตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. นายหนา     หรือ   ตัวแทนคาตางซ่ึงทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใด  ๆ  

กกกกกกกกอยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม    และสินคานั้นมีคารวมท้ังส้ินในวันหนึ่งวันใดเปนเงิน 

กกกกกกกกตั้งแต 20 บาทข้ึนไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใด ๆ อยางเดียว 

กกกกกกกกหรือหลายอยางก็ตาม   และ ขายสินคาท่ีผลิตได คิดราคารวมท้ังส้ินในวันหนึ่งวันใดเปน 

กกกกกกกกเงินตั้งแต 20 บาทข้ึนไป  หรือในวันหนึ่งวันใดมี สินคาท่ีผลิตไดมีราคารวมท้ังส้ินตั้งแต  

กกกกกกกก500 บาทข้ึนไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเล     การขนสงโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต 

กกกกกกกกประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ  การขนสงโดยรถราง การขนสงโดยรถยนตประจําทาง  

กกกกกกกกการขายทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน  การใหกูยืมเงิน   การรับแลกเปล่ียน หรือซ้ือขาย 
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กกกกกกกกเงินตราตางประเทศ การซ้ือหรือขายตั๋วเงิน   การธนาคาร   การโพยกวน   การทําโรงรับ  

กกกกกกกกจํานํา และการทําโรงแรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต  แผนซีดี  แถบบันทึก  วีดิทัศน  แผนวีด ิ

กกกกกกกกทัศน ดีวีด ีหรือแผนวีดิทัศน ระบบดิจติัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. ขายอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณ ี

กกกกกกกกกกกกกกกก8. ซ้ือขายสินคา      หรือ   บริการโดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบ 

กกกกกกกกเครือขายอินเตอรเน็ต    บริการอินเตอรเน็ต    ใหเชาพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  

กกกกกกกกบริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ   โดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 

กกกกกกกกผานระบบเครือขายอินเตอรเนต็ 

กกกกกกกกกกกกกกกก9. การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ต 

กกกกกกกกกกกกกกกก10. การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 

กกกกกกกกกกกกกกกก11. การใหบริการเคร่ืองเลนเกม 

กกกกกกกกกกกกกกกก12. การใหบริการตูเพลง 

กกกกกกกกกกกกกกกก13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก 

กกกกกกกกการคาสงงาชางและผลิตภัณฑจากงาชาง  

การจดทะเบียนเปลีย่นแปลง มีเอกสารดังนี ้ 

กกกกกกกก1. คําขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. 

กกกกกกกก2. หลักฐานประกอบคําขอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ      หรือหุนสวนผูจัดการ 

กกกกกกกกหรือผูรับผิดชอบดําเนิน กิจการในประเทศไทย    (กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ)    ซ่ึง 

กกกกกกกกรับรองความถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัว 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ใบทะเบียนพาณิชย เฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเติมช่ือตัว   หรือช่ือสกุลของผู 

กกกกกกกกประกอบพาณิชยกิจ   ช่ือท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ    ชนิดพาณิชยกิจ และ /   หรือ 

กกกกกกกกสํานักงานแหงใหญ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 สําเนาหนังสือแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ       กรณีนิต ิ

กกกกกกกกบุคคลตางประเทศขอเปล่ียนแปลงผูจัดการสาขาในประเทศ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัว   และหรือช่ือสกุล     (ถามี) 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

กาํหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณชิย์ 

กกกกกกกก1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม   ตองจดทะเบียนภายใน     30    วันนับแตวันเร่ิมประกอบ

http://www.thairegistration.com/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/form_tp.pdf#zoom=100�
http://www.thairegistration.com/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf#zoom=100�
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พาณิชยกิจ 

กกกกกกกก2. การเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไวตาม (1) ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต

วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

กกกกกกกก3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ    ตองจดทะเบียนภายใน     30     วันนับแตวันท่ีเลิกประกอบ

พาณิชยกิจ 

กกกกกกกก4. ใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแตวันสูญหาย  

หน้าทีข่องผู้ประกอบพาณชิยกจิ 

กกกกกกกก1. ตองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามแตกรณ ี

กกกกกกกก2. ตองแสดงใบทะเบียนพาณิชยหรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชยไว    ณ  สํานักงานในท่ี

เปดเผยและเห็นไดงาย 

กกกกกกกก3. ตองจัดใหมีปายชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจไวหนาสํานักงานแหงใหญ     และ

สํานักงานสาขาโดย เปดเผยภายในเวลา 30 วันนับแตวันท่ีจดทะเบียนพาณิชย ปายช่ือใหเขียนเปน

อักษรไทย อานงายและชัดเจน จะมีอักษร ตางประเทศในปายช่ือดวยก็ได     และจะตองตรงกับช่ือท่ี

จดทะเบียนไว หากเปนสํานักงานสาขาจะตองมีคําวา “สาขา" ไวดวย 

กกกกกกกก4. ตองไปใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคําส่ังของนายทะเบียน 

กกกกกกกก5. ตองอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงเขาทําการ

ตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบกิจการ 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์  

กกกกกกกกการขอดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภท

ของการดําเนินการดังตอไปนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 บาท 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน คร้ังละ 20 บาท 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง คร้ังละ 20 บาท 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. ขอใหเจาหนาท่ีคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผูประกอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกกพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท 
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รายละเอยีดแผนผงัร้าน 

ภาพ ราน สามารถแบงๆไดเปน 2 สวน ดังนี ้

กกกกกกกก1.) ช้ันท่ี 1 ของอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    แผนภาพแสดงแผนผังรานช้ันที่ 1 

กกกกกกกกดานหนาของรานถือเปนหนาดานสําคัญสรางความสนใจใหกับลูกคา ควรสรางจุดเดน

ใหลูกคาจดจําและรูไดทันทีท่ีเห็นวารานมีอะไรบาง แมวายังมองไมเห็นปายหนาราน เชน ติด

สติ๊กเกอรรูปสุนัขพันธุตางๆ ทําเปนรูปตัวการตูน ติดกับกระจกใสสามารถมองเห็นบรรยากาศ

ภายในราน มีการจัดตกแตงสวนเล็กๆหนารานเพื่อเพิ่มความสดช่ืน ยังทําใหหนารานดูมีมิติข้ึน 

กกกกกกกกสวนตอนรับลูกคา และมุมรับรองลูกคานั่งรอบริการ เปนสวนแรกท่ีลูกคาตองสัมผัส จึง

ตองตกแตงใหลูกคาประทับใจ เพราะหากไมประทับใจในสวนนี้ก็อาจเกิดอคติดานลบตอราน

ท้ังหมด เนื้อท่ีสวนนี้ไมตองใชพื้นท่ีมาก ใชสําหรับตอนรับลูกคา จัดทําประวัติสุนัข และ

รายละเอียดการใชบริการ ตกแตงดวยสีสันท่ีดูสบายตา สะอาด มีกล่ินหอม โลงโปรงไมอึดอัด ท่ีมุม

รับรองลูกคาจัดใหมีหนังสืออานเลน เชน นิตยสารสัตวเล้ียง ไวบริการลูกคา และเปดเพลงเบา ๆ

สบายๆ เพื่อผอยคลายและสรางบรรยากาศใหกับลูกคา 

กกกกกกกกสวนรานคาจําหนายสินคา หรือรานเพ็ทชอป  ขายสินคาทุกชนิดเกี่ยวกับสุนัข ไมวาจะ

เปน อาหาร ของขบเค้ียว อุปกรณเล้ียง ของเลน เส้ือผา เคร่ืองประดับ นิตยสารเกี่ยวกับสัตวเล้ียง ยา

รักษาโรค เคมีภัณฑตางๆ หรือ ติดประกาศรับฝากขายลูกสุนัขพันธุตางๆ โดยจะอยูดานหนาราน

กระจกใสแสดงบรรยากาศร้านและการตกแต่ง 

โซนทีน่ั่ง

รับรอง

ลูกค้า 

เคาน์เตอร์

บริการลูกค้า 

Stock เกบ็สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

ประตูหน้าร้าน 

 
แผนกอาบนํา้ 

 
 

แผนกตดัแต่งขน 
 
 
 

แผนกร้านจําหน่ายสินค้า 

ห้องนํา้ ช/ญ บันได 

ประตูหลงัร้าน 
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ใกลกับสวนตอนรับลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถเดินชอปปงเลือกซ้ือสินคาตางๆขณะรอสุนัขเขารับ

การบริการ  

กกกกกกกกสวนสําหรับอาบน้ํา จัดใหหองอาบน้ําไวดานหลังของราน แยกจากหองตัดแตงขน มี

อางน้ํา 2 อาง มีพื้นท่ีขนาดใหญเพื่อเหมาะกับขนาดของอาง และการทํางาน รวมถึงช้ันใสอุปกรณ 

น้ํายาอาบน้ําตางๆท่ีตองใช ส่ิงท่ีไมควรละเลยสําหรับสวนนี้คือ เร่ืองของอุบัติเหตุจากการล่ืนลน มี

การปูแผนกันล่ืนเพราะพื้นท่ีสวนนี้มักจะเปยกชุมจากการสะบัดขนของสุนัข และน้ําท่ีกระเด็นออก

จากอางน้ํา เพื่อปองกันไมใหพนักงานเกิดอันตราย มีการจัดวางอุปกรณและผลิตภัณฑท่ีตองใชเปน

ระเบียบพรอมใชงาน เพื่อความสะดวกและใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว 

กกกกกกกกสวนสําหรับตัดแตงขน โดยในหองนี้ทําเปนกระจกใส เพื่อใหลูกคาสามารถมองเห็น

ข้ันตอนการทํางานไดอยางชัดเจน เพื่อใหรูวานองหมาสุดท่ีรักไดรับการปฏิบัติเปนอยางดี เพื่อสราง

ความเช่ือม่ันใหกับลูกคาวาสุนัขจะไดรับบริการท่ีดี ไมมีการทํารายเปนอันขาด ประโยชนอีกดาน

หนึ่งก็คือ การติดกระจกใสชวยใหแสงแดดสองผานเขามาชวยลดการอับช้ืนภายในได สวนภายใน

หองมีแสงไฟสวางพอเหมาะ เพราะแสงไฟมีผลตอการตัดแตงขนสุนัขสีมืด หองตัดแตงขนนี้เปน

หองติดแอร มีโตะตัดแตงขน 2 โตะ จัดวางระยะหางพอเหมาะ เพื่อใหชางเดินไดรอบโตะสะดวกไม

ติดขัด มีช้ันวางอุปกรณการตัดแตงขน แยกหมวดหมูใหเรียบรอย เพื่อความสะดวกในการหยิบใช 

กกกกกกกกStock เก็บสินคาและอุปกรณตางๆ ไวเก็บน้ํายา เคมีภัณฑตางๆ อุปกรณสํารอง อยู

ดานหลังราน เม่ือมีความจําเปนตองใชแบบฉุกเฉินเนื่องจากของท่ีใชอยูเปนประจําหมด หรือชํารุด

เสียหายกะทันหันโดยท่ีไมตองไปหาซ้ือใหเสียเวลา ยังเปน Stock เก็บสินคาท่ีจําหนาย หากหมดก็

สามารถนํามาเติมหนาราน เพื่อมีสินคาท่ีลูกคาตองการเลือกซ้ืออยูตลอด 

กกกกกกกก2.) ช้ันท่ี 2 ของอาคาร 

สวนของแผนกสปา แบงออกเปน 2 หองคือ 

กกกกกกกก1. หองอางน้ําแร – น้ํานม มีบริเวณกวาง สําหรับอางน้ําจํานวนท้ังหมด 2 อาง โดยมีอาง

น้ําแร 1 อาง และ อางน้ํานม 1 อาง มีกล่ินหอมจากสมุนไพรบําบัด เปดเพลงบรรเลงโมสาส เพื่อ

ความผอนคลาย เปนหองกระจกแสงแดดสามารถสองผานได จัด บรรยากาศสไตลสปา ตกแตง

สวนหยอมเล็กๆ 

กกกกกกกก2. หองนวดสปาและลูกประคบ มีลักษณะเชนเดียวกับหองอางน้ําแร – น้ํานม คือมีกล่ิน

หอมจากสมุนไพรบําบัด เพลงโมสาส แตหองนี้จะเปนหองโลง มีระดับอุณหภูมิพอเหมาะ มีเตียง

สําหรับนวดทําสปาของสุนัข 2 เตียง มีช้ันวางอุปกรณ และน้ํายาสมุนไพร ลูกประคบตางๆ โดยท้ัง 2 

เตียงนี้ สามารถปรับใชไดท้ังการทําสปาธรรมดา Hot oil นวดลูกประคบ 
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หองทํางานธุรการ – บัญชี เปนหองทํางานดานบัญชี - -การเงินของเจาของกิจการ นอกจากนี้ยังมี

หองพักของเจาของกิจการอีกดวย มีทางหนีไฟเพื่อความปลอดภัยตอลูกคา พนักงาน และสุนัขหาก

เกิดเหตุฉุกเฉิน มีหองเก็บอุปกรณทําความสะอาด และเคมีภัณฑเกี่ยวกับการทําสปาเชนเดียวกับ

ช้ันหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                แผนภาพ แสดงแผนผังรานช้ันที่ 2 

กกกกกกกกการเลอืกอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกโต๊ะมีสายโยง เปนอุปกรณสําคัญท่ีขาดไมได ใชสําหรับเปนพื้นท่ีทํางานตัด 

กกกกกกกกแตงขนสุนัข เนนท่ีความแข็งแรงคงทนเปนหลัก สําหรับสุนัขสายพันธุเล็กหรือลูกสุนัข  

กกกกกกกกและโตะสําหรับสุนัขสายพันธุขนาดใหญ  

กกกกกกกกกกกกกกกกอ่างอาบนํา้ เลือกท่ีทําจากสแตนเลส แมมีราคาสูง แตจะชวยปองกันสนิมมี 

กกกกกกกกความคงทนใชงานไดยาวนาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกปัตตาเลีย่น เปนเคร่ืองมือสําคัญมีใหเลือกหลายขนาด หลายยี่หอ ราคาและ 

กกกกกกกกคุณภาพแตกตางกันไป แตทางรานเลือกยี่หอ OSTER เพราะมีจุดเดนสามารถเปล่ียน 

กกกกกกกกใบมีดท่ีหัวปตตาเล่ียนได และสามารถปรับระดับได มีความคงทน 

กกกกกกกกกกกกกกกกใบมีด มีหลายเบอร หลายขนาด แตละขนาดมีผลตอการตัดแตงขนตางกัน  

กกกกกกกกเพราะแตละเบอรของใบมีดจะเหลือขนท่ีคงไวท่ีตัวสุนัขตางกัน  

กกกกกกกกกกกกกกกกกรรไกรตัดขน มีหลายขนาด และหลายประเภทการใชงานใหเลือก คือ  

 
หองนวดสปา 

และ 

ลูกประคบ 
 

อางแชนํ้าแร 
นํ้านม 

หองเก็บอุปกรณตางๆ และ 
เครื่องทําความสะอาด 

 
หองพัก1 

 
 
 

แผนก 
สปา 

ทางหนีไฟ 

บันได

 

ระเบียง 

หองนํ้า 
  

 
หองพัก 2 

หองทํางาน 
ธุรการ-บัญชี 
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กกกกกกกกกรรไกรตัดขน กรรไกรซอย กรรไกรปลายมนใชตัดขนบริเวณหนา การเลือกซ้ือเนนท่ี 

กกกกกกกกความคงทน วัสดุท่ีใชมีคุณภาพ มีความคม ใชงานเหมาะกับนิ้วและมือจับ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกรรไกรตัดเลบ็  หลักการเลือกเชนเดียวกับกรรไกรตัดขน เนนท่ีความ 

กกกกกกกกทนทาน ใชวัสดุอยางดี มีความคม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกรรไกรถอนขนหู เนนท่ีความคงทน มีความคม ใชวัสดุคุณภาพ 

กกกกกกกกกกกกกกกกไดร์เป่าขน ทําหนาท่ีเปาขนใหสุนัขแหง ผิวหนังไมอับช้ืน เพราะหากปลอย 

กกกกกกกกใหผิวหนังช้ืนจะเส่ียงตอการเปนโรคเช้ือรา มีหลายขนาดใหเลือก ซ่ึงแตละขนาดมีกําลัง 

กกกกกกกกลมตางกัน เลือกท่ีมีลมปานกลางข้ึนไป เนนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานการผลิต มอเตอร 

กกกกกกกกใชวัสดุมีคุณภาพ 

กกกกกกกกกกกกกกกกหวแีปรง ราคาอยูท่ี 250 บาทข้ึนไป เนื่องจากสุนัขตางสายพันธุมีลักษณะ 

กกกกกกกกเสนขนตางกัน หวีแปรงจึงมีใหเลือกตามความเหมาะสมกับการใชงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงขนลวด (Sicker Brush) มีลักษณะเปนรูปไข หรือกลมรี  

กกกกกกกกกกกกกกกกทําดวยเสนโลหะอยูชิดกัน ใชแปรงขนท่ีพันกันและขนท่ีตายแลวหลุดรวง 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงไม่มีหมุด ( Pin-Brush) แปรงชนิดนี้ตรงหัวจะมีเข็มหมุด 

กกกกกกกกกกกกกกกกยื่นออกมา ใชสําหรับสุนัขขนยาว รวมท้ังสุนัขพันธประกวดบางพันธุ ควร 

กกกกกกกกกกกกกกกกเลือกท่ีทําจากทองเหลืองจะชวยใหลดการเกิดไฟฟาสถิตในขณะแปรง  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงขนสัตว์ แปรงขนแข็ง (Bristle-Brush) ใชกับสุนัขขนาด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกลางและกลุมขนยาว ทําจากเสนขนสัตวธรรมชาติท่ีมีความแข็ง เชน ขน 

กกกกกกกกกกกกกกกกหมู หรือทําจากเสนไนลอนท่ีมีความแข็ง 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงถุงมือ (Plam Brush) มีลักษณะเปนถุงมือสวม มีความนุม 

กกกกกกกกกกกกกกกกเปนพิเศษ เหมาะกับสุนัขผิวหนังบอบบาง และขนส้ัน เพราะจะปองกันการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกครูดผิวหนังระหวางแปรง 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแปรงยาง ผลิตจากยางมีลักษณะนุม ชวยใหขนท่ีตายแลวหลุด 

กกกกกกกกกกกกกกกกรวงออก เหมาะกับสุนัขขนส้ัน มักใชระหวางการใชแชมพูอาบน้ํา เปนการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกนวดตัวสุนัขไปดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกรงใส่สุนัข ใชสําหรับใสสุนัขระหวางรอรับบริการหรือหลังจากรับบริการ 

กกกกกกกกเสร็จ ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ไมมีสวนแหลมคมท่ีทําอันตรายสุนัขได 

กกกกกกกกกกกกกกกกแผ่นยางปูกนัลืน่ สําหรับหองอาบน้ําสุนัข ปองกันการเกิดอันตรายจากการ 

กกกกกกกกล่ืนลม จาการท่ีสุนัขสะบัดขนขณะอาบน้ํา 

กกกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกกช้ันวางของ เลือกขนาดพอเหมาะกับพื้นท่ี ไมใหญเกะกะจนทําใหพื้นท่ี 

กกกกกกกกทํางานลดลง 

กกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ยา และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูเฉพาะสีขน เปนแชมพูท่ีผลิตข้ึนเพื่อตองการคงสภาพสี 

กกกกกกกกกกกกกกกกเดิมของขนสุนัข โดยแชมพูจะใสเม็ดสีลงไป เพื่อไมทําลายสภาพสีขนเดิม 

กกกกกกกกกกกกกกกกของสุนัข 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูเฉพาะสภาพขน ผลิตจากสารสกัดทางธรรมชาติ ลด 

กกกกกกกกกกกกกกกกภาวการณแพของขนสุนัข มีท้ังผสมครีมนวด หรือเติมน้ํามันลงไป เชน  

กกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูสําหรับสุนัขขนยาว แชมพูสําหรับสุนัขขนส้ัน  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูสําหรับลูกสุนัข ใชอาน้ําลูกสุนัขตั้งแต 2 เดือนข้ึนไป ไม 

กกกกกกกกกกกกกกกกระคายเคืองกับตาของลูกสุนัข 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแชมพูเฉพาะโรคผวิหนัง มีสวนผสมของยา รักษาโรคผิวหนังท่ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกเกิดจาเช่ือรา เห็บ หมัด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ยากาํจัดเห็บหมัด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกยาห้ามเลอืด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ยาเช็ดทาํความสะอาดหู 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผลติภัณฑ์แต่งขนขาว 

กกกกกกกกกกกกกกกกอุปกรณ์เบ็ดเตลต็ทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนํา้ยาช่วยสางสังกะตัง     

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ้าเช็ดตัว      

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกผ้ากนัเป้ือนพลาสติก     

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครีมหนีบ      

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแป้งถอนขนหู 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกถุงเกบ็ขยะ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกระดาษห่อขน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสําล ี
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ตัวอย่างสินค้าทีข่ายภายในร้าน 

ลําดับ รายการ ราคาตนทุน ราคาจําหนาย 

1 แชมพูสุนัข  Pet  Esthe’ 245 350 

2 แชมพูสุนัข  Show  off 294 490 

3 แชมพูสุนัข  Day Day 294 490 

4 แชมพูสุนัข   Milk  bath 245 350 

5 แชมพูสุนัข   Beauty 95 125 

6 แชมพูสุนัข   S.O.S 175 250 

7 แชมพูสุนัข    Magic Touch 363 660 

8 ครีมนวดขน   Pet  Esthe’ 249 490 

9 ครีมนวดขน  ลาโนแคร 175 250 

10 ครีมนวดขน  Beauty 87.5 125 

11 สเปรยบํารุงขน   Magic Touch 357.5 650 

12 นํ้าหอม   Pet  Esthe’ 192 320 

13 นํ้าหอม   Douce 150 250 

14 อาหารสุนัข  ซีซาร 26.25 35 

15 อาหารสุนัข   Pinnacle 414 690 

16 อาหารสุนัข   Science Diet 192 320 

17 อาหารสุนัข   Canidae 294 490 

18 สตอป สเปรยปองกันปสสาวะในบริเวณที่ไมตองการ 110.5 170 

19 อาหารบํารุงสุขภาพ   Viforte 126 210 

20 อาหารบํารุงสุขภาพ   Esbillac 108 180 

21 อาหารบํารุงสุขภาพ   Pet-Cal 216 360 

22 อาหารบํารุงสุขภาพ   Virbac 144 240 

23 ปองกันพยาธิหัวใจ  Hearthgard 295 590 

24 ปองกันเห็บ-หมัดและพยาธิหัวใจ  Fronttine 267.5 535 

25 ปองกันพยาธิหัวใจ   Beauty 87.5 175 

26 ชามอาหารสุนัขแบบกันมด 140 200 

27 ชามแบบพลาสติก 84 120 

28 กรรไกรถอนขนหู 231 330 

29 กรรไกรเล็กเล็มขนสุนัข 154 220 

30 กรรไกรตัดเล็บ 154 220 

31 โอแอด ลูกกลิ้งกาวทําความสะอาด 126 180 
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ลําดับ รายการ ราคาตนทุน ราคาจําหนาย 

32 เบรทธดร็อบส นํ้ายาระงับกลิ่นกายในชองปาก 162.5 250 

33  อาหารสุนัข  เพ็ทดีกรี 112 160.00 

34 ฮารท แอดวานช แคร ขวดให  66.5 95 

35 ดอกก้ีแมน เพ็ทดริ้งค บรรจุนํ้า 250 มิลลิลิตร 192 320 

36 แคทคริสตัล ถุง ทรายอนามัย (สีฟา) 133 190 

37 แคทคริสตัล ถุง ทรายอนามัย (สีมวง) 133 190 

38 ปปป ที่ใหนํ้าสําหรับสัตวเลี้ยง 115.5 165 

39 ออฟทอล นํ้ายาเช็ดขอบตาของสุนัขและแมว 113.4 189 

40 ซิมเปลโซลูช่ัน สเปรยกําจัดกลิ่นบนผา  32  ออนซ 216 360 

41 คอรัสรันอเวย สเปรย ผลิตภัณฑดับกลิ่น 108 180 

42 ไบติคอล 6% อี.ซี. ยากําจัดเห็บหมัด 10 ซี.ซี. 75 125 

43 เพ็ทเพส สเปรย กระปอง กําจัดเห็บหมัด 174 290 

44 แปรง สําหรับสางขนสุนัข 105 150 

45 หวีขนสุนัข 175 250 

46 เจอรไฮ ซอง รสคุกก้ีไก 100 กรัม  26.6 38 

47 เจอรไฮ ซอง รสแครอท 80 กรัม 26.6 38 

48 เจอร ไฮ รสชิคเกนซอสเซส 70 กรัม  24.5 35 

49 เจอร ไฮ รสซาลามี่ 100 กรัม 26.6 38 

50 เจอร ไฮ รสตับบด 100 กรัม 26.6 38 

51 กระดาษหอขนสุนัข 126 180 

52 คารลี่ ของเลน ดัมเบล (สีดํา) 69 115 

53 คารลี่ ของลน ไขปอปอั๊บ 96 160 

54 ชุดแฟนตาซีวัว ขนาดเบอร 1-6 192 320 

55 ชุดแฟนตาซีไก ขนาดเบอร 1-6 116 320 

56 ชุดแฟนตาซีนกแพนกวิน ขนาดเบอร 1-3 192 270 

57 ชุดแฟนตาซีมาลาย ขนาดเบอร  162 270 

58 ชุดสโนไวท ขนาดเบอร 1-3 228 380 

59 ชุดหมีพูท ขนาดเบอร 1-3 150 250 

60 ชุดกิโมโน ขนาดเบอร 1-3 177 295 

61 ยางมัดสุนัข 24 40 

62 โบวสุนัข 25 50 

63 เบาะนอน ขนาด 30  42  11  ซม 140 280 

64 เบาะนอน ขนาด 35  50  13  ซม 165 330 
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ลําดับ รายการ ราคาตนทุน ราคาจําหนาย 

66 กรงสุนัขสําหรับเดินทาง ขนาด 19  13  12 550 1,100 

67 กรงสุนัขสําหรับเดินทาง ขนาด 23  15  13  675 1,350 

68 แคทต้ีแมน ซอง แคร็บ สไลซ 31.5 45 

69 สายรัดอกพรอมสายจูง 196 280 

70 ปลอกคอสียางยืดสามารถใสไดทั้งสุนัขและแมว 101.5 145 

71 สายจูงอัตโนมัติ มีไฟสําหรับการเดินทางกลางคืน 231 420 

72 เบาะนอน ขนาด 40  55  14  ซม 190 380 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. รูปภาพในธุรกจิร้าน Smile Dog Grooming & Spa 
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ภาพแสดงตัวอยางบรรยากาศหนาราน 

 

  
 

ภาพแสดงตัวอยางบรรยากาศภายในราน 

 

    
 

ภาพแสดงตัวอยางสินคาภายในราน 
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ภาพแสดงตัวอยางอุปกรณในแผนก Grooming 

 

  
 

ภาพแสดงเคร่ืองมือและเคมีภัณฑในแผนก Grooming 

 

   
 

ภาพแสดงตัวอยางอุปกรณ และน้ํายาเคมีภัณฑในการทําสปาสุนัข 
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ภาพแสดงตัวอยางวิธีการอาบน้ํา ตัดแตงขนสุนัข 

 

    
 

ภาพแสดงตัวอยางวิธีการนวดในแผนกสปาสุนัข 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวกมลชนก เบญจภุมริน  

ท่ีอยู    163 ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

    จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

ประวัติการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ. 2545             สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนดรุณานุกูล       

                                                     จังหวัดสมุทรสงคราม 

กกกกกกกกพ.ศ. 2548             สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเตรียม  

                                                     อุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง  จังหวัดราชบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ. 2552             ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตร  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

                                                     ท่ัวไป   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

กกกกกกกกพ.ศ. 2552             เขารับการฝกงานท่ีบริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท จํากัด  

               แผนกการบริหารและการตลาด ฝายการตลาด  

 


